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Bus Mažiau Atkeršyta Už Perlų Uostą
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ojo prezidento ir res- 
os vieningumo išgelbė- 
entės praleistos, kaip 

a karo metu — darbu, 
vės nesustojo, nes nėra 
sios didžiosios kovos, 

sna šiandie yra įsitrau- 
veik visas pasaulis.
turime žinių, lietuviai 

hgtono ir Lincolno 
s atžymėjo padidintu 
jonų pirkimu. Tai ge
is didžiųjų vyrų pager-

Jonas Jakaitis 
pirko karo bony 
Ketvirtame Pasįf- 
jis įsigijo boDųui|shington ir Lincoln va- 

o kovai už laisvę žmo- 
laisvę tautai, už lais-

lenų 
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Pranas ir Pe
Vasario 16 šventįffstybei* šiandie "dėf tų 
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Tai gražus 
šiame dideliame 
riame bus galima! 
lietuvių vardu n 
Šamui vieną didž 
Laivą.

Londonas. — Vasario 22 d. 
tautos atstovų rūmų posėdy
je kalbėjo ministeris pirmi
ninkas Churchill. Jis padarė 
dabartinės karo padėties ap
žvalgą ir nurodė vyriausybės 
pažiūras įvairiais klausimais.

Churchill nurodė, kad, ne
žiūrint Jungtinių Tautų stip
rumo, šiais 1944 metais dar 
galima nesitikėti Vokietijos 
nugalėjimo. Jis pažymėjo, 
kad vokiečiai dar turi 300 iš
tikimų ir gerų divizijų, kad 
vokiečiai veda ne tik gyni
mosi kovas, bet ruošiasi ir 
keršto žygiams prieš Angli
ją.
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Washington. —-Karo vedi
mo pareigos privertė Karo 
Departamentą pakeisti pro
gramą, pagal kurią 145,000 
karių šiuo metu buvo išsiųsti 
į universitetus pasiruošti į- 
vairiems uždaviniams. Studi
juoti paliekama tik 35,000 ka
rių, kurie ėmė medicinos, 
dantų gydymo ar inžinerijos 
kursus.

Vokietijos bombardavimas 
privertė vokiečius sutraukti 
tris ketvirtadalius savo avia
cijos fronte prieš anglus ir 
amerikiečius. Bombardavi
mai Vokietijos ir kovos Itali
joje ir Jugoslavijoje daug pa
gelbėjo Sovietų Sąjungai, sa
kė Churchill.

Kalbėdamas apie bombar-! 
davimus iš lėktuvų, Churchill 
pasakė, kad pavasarį ir va
sarą vokiečiai bus dar dau
giau bombarduojami, pasie
kiant numatytus karinius tai
kinius.

Churchill palietė ir jaut
rius politinius klausimus. Jis 
paaiškino kodėl jo vyriausy
bė dabar visu pajėgumu re
mia Jugoslavijoje maršalo 
Tito partizanus, kodėl ben
dradarbiauti neatsisakoma 
su jugoslavų karaliaus Petro 
valdžia, kodėl ir toliau san
tykiaujama Italijoje su ka
ralium Emanueliu.

Palietęs tuos klausimus, 
Churchill perėjo prie Lenki
jos ir Rusijos santykių. Chur
chill pasisakė kėlęs pačiam 
Stalinui Lenkijos ateities 
klausimą. Jis nurodęs Stali
nui, kad Anglija paskelbė na
ciams karą, pildydama savo 
pažadėtas garantijas Lenki
jai. Ir jam buvę malonu iš
girsti, kad ir maršalas Sta
linas esąs nusistatęs už at- 
steigimą ir palaikymą stip-

Pamini Kančias
Neseniai išėjo iš spaudos 

plačiai Amerikoje paplitęs 
„The National Catholic Al
manac”. Jame Lietuvai pas
kirtas specialus skirsnelis 
(78 p.), kitriame jautriai nu
pasakojama lietuvių katali
kų kančios nacių ir sovietų 
okupacijoje. Ir dar poroje 
vietų prisimenama Lietuva.

Vasario 19 d. gen Douglas 
MacArthur pranešė, kad A- 
merikos bombonešiai nučiu
po japonų laivų transportą, 
plaukiantį iš Truko salų į 
Bismarko salyno bazes. Puo
limas buvo taip sėkmingas, 
kad nuskandinta japonų 12 
prekybinių laivų ir trys ka
riški laivai. Japonų laivai ne
parodė beveik jokio pasiprie
šinimo. Drauge su jų laivais 
žuvo ir daug japonų — vargu 
ar bent vienas įgulos narys 
išsigelbėjo.

Praeitą savaitę japonams 
suduotas didžiausias smūgis 
prie Truko salų, kurios japo
nams reiškia tai, ką Perlų 
Uostas reiškia Amerikos ap
sigynimo fronte. Prie Truko 
Amerikos laivyno lėktuvai 
puolė japonų laivus ir lėktu
vus. Puolime japonai neteko 
19 didžiulių laivų, jų tarpe 
dviejų kreiserių ir trijų nai
kintuvų, 201 lėktuvo; be to, 
manoma, kad dar septyni lai
vai nuskandinti, šiose kau
tynėse Amerikos pajėgos ne
nustojo nė vieno laivo.

Japonai per radiją prisipa
žino, kad Trukę turėta dide-

lių nuostolių, ir tuojau pada
rytos išvados. Ministeris pir
mininkas Tojo prašalino ar
mijos štabo viršininką mar
šalą Sugijamą ir laivyno ad
mirolą Nagano iš turėtų 
vietų. Armijos štabo virši
ninko pareigas pasiėmė pas 
Tojo, o laivyno vyriausio va
do — laivyno ministeris.

Šios savaitės pradžioje 
pranešta, kad Amerikos ka
riuomenės daliniai, po dviejų 
dienų kautynių, užėmė Eni- 
wetook salą, kurią gynė apie 
1,000 japonų. Taip pat bom
barduotos tolimos Parumuši- 
ru ir šimusu salos. Enime- 
took sala yra 5,000 jardų il
gumo ir tik 600 jardų platu
mo.

Baltuosiuose Rūmuose 
spaudos atstovų pasikalbėji
me pranešta, kad per pasku
tinius vieneris metus Sąjun
gininkai nuskandino daugiau 
kaip 1,000 japonų trasporti- 
nių laivų, su kuriais drauge 
žuvo apie 40,000 japonų ka
rių.

Žygiu prie Truko Amerika 
beveik atsilygino japonams 
už pasalingą puolimą Perlų 
Uoste.

Pernai armija; turėjo skai
tyti savo eilėse 7,700,000 ka
rių, o iki tokio dydžio trūko 
200,000 karių, j > j LKFSB. Londono kores-

Naujas potvarkis skau- \ pondentas praneša, kad vo- 
džiai palies daugelį universi- kiečiai Kauno radiją panau- 
tetų, kurie buvo pasiruošę ii- do j a ir savo propagandai ki- 
ge^niam laikui taip tvarky-' tomis kalbomis: girdimi pra- 
tis, kaip kariuomenės vado-. nešimai ukrainietiškai, lat- 
vybė buvo pageidavusi. ,'viškai ir kitomis kalboms. 
_________ ____ * _______ ____________

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ GINA
ĮŽYMŪS CONNECTICUT ASMENS

dien kovoja prieš Hitlerio 
gaujas. 
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Tautininkų spauda iš ,,A- 
merikos Lietuvių Seimo”, su- 
sivažiavusio vasario pradžioj 
New Yorke, labiausiai išgar
sino šiuos Lietuvos ministe- 
rio P. žadeikio žodžius: „Yra 
dalis lietuvių, kurie nori, kad 
Lietuva būtų katalikiška, ki
ta dalis nori, kad Lietuva 
būtų socialistiška; treti nori, 
kad Lietuva būtų lietuviška”.

„Vienybė” tuos žodžius įsi
dėjo juodžiausiomis raidėmis, 
„Dirva” net dusyk pakartojo.

Objektyviai pažiūrėjus, tie 
žodžiai yra vienas iš nelai-

PARDUOD

• Adv. K. Jnrrf 
20 d. kalbės Pm 
I., kur šv. Kazimi 
rengia Lietuvos k 
tės minėjimą.

idealų kovoja demokra- 
pasaulis. Būdami gar- 
ios kovos dalyviai, pri- 

e visu pajėgumu.

atorius Walsh pareiš
kusi ja lietuviams yra 
pat agresijos simbolis, 
ir naciai... Lietuvos by- 
a visų okupuotų kraštų

Geri, pigūs, 
mai. Gerose vi 
navimas teisingas

Apdraudžia visk 
ko prašo. A 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės: |

Joseph V
Real Estate 

496 Grand St,
Tel. EVergreen I

net Lietuvos Nepriklau- 
ės šventė susilaukė 
balsų iš įžymių ameri-
— senatorių, politikos 

ų, kongreso narių, gu- 
torių.
ėmėtina, kad Ohio res- 
onų įtakingas guber- 

ius John Bricker paskel- 
etuvos dieną. Jis šian- 
ažnai minimas kaip ga- 
kandidatas į Amerikos 
entus nuo respubliko- 

rtijos. Todėl galima tar- 
d jo nusistatymas dėl 
vos yra palankus ir aiš-

Ryšium su Vasario 16 
šventės minėjimu, Waterbu- 
rio Lietuvių Taryba, kurios 
pirmininku yra Dr. Petras 
Vileišis, kreipėsi į Connec
ticut gubernatorių ir į vals
tybės atstovus Kongrese, pa
prašydama pareiškimų, ką 
jie mano Lietuvos teisių gy
nimo reikalu.

Maloniai atsiliepė guberna
torius Baldwin, du senato-

of her honest efforts, I am 
sure that the return of de
cency to international rela
tions will again find Lithua
nia in the high rank of na
tions that her noble" and ho
norable qualities have here
tofore established for her.

Senatoriaus Francis Maloney 
pareiškimas: ESTIJOS TAUTINĖ ŠVENTĖ

mingiausių kalbos paspruki
mų, kurie gali tik ištikti at
sakingose pareigose sėdintį 
asmenį.

re Boothe - Luce rašė: 
u nutarimas dėl Balti- 
alstybių nebus moralinis 
rbingas ir pagal tų kraš- 

.. „ . entojų valią, tai baisu
LiementVotflvoti dėl ateities — ne 

estų, latvių ir lietuvių, 
hsos žmonijos”.

■ > bt rūpestis vis tiek mums
41-40 — 7M įžėja. nes prieš akis sto-

?. pinkus klausimas: kodėl

1
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Į Jackson HeighfcĮš Amerikos, nei Anglijos 

usybių negirdėti žodžio 
NEwtown 9<{jetuvą ir kitas Baltijos 

as?
sario 22 d. Churchill sa

igoje kalboje tautos at- 
rumuose pareiškė, kad 

m. Anglija nepripažino 
iaus okupacijos. Tačiau 
ė žodeliu neprisiminė 
vių vardo...
i labai skaudi ir sunki

■ l

olševikų širdys pašoko iš

Kas šiandien pasaulyje 
yra socialistiška valstybė, vi
si gerai žinome: tai Sovietų 
Rusija. Tai yra pažymėta ir 
Rusijos konstitucijos pirma
me straipsnyje. Socialistiška 
Lietuvos valstybė būtų ne 
valstybė, o Maskvos vergė. 
Žinoma, čia darome skirtu
mų tarp socialistinės valsty
bės ir tokios valstybės, ku
rioje valdžią turi socialistų 
partijos asmenys, bet kur gy
venimas nėra tvarkomas pa
gal marksizmo diktatūrą.

Šalia socialistinės valsty
bės, kuri Lietuvai būtų blo
gybė ir mirtis, nes likviduo
tų jos nepriklausomą gyveni
mą, minėtame pareiškime

Saugok Saw
Teikiamas genaus 
patikrinimas, priž
AKINIAI prie!
kainomis pagal ji|
Ši ištaiga įsteigta pHd

Stpnupr & Sllu^smo’ kai mir® Lietu- 
oicugei « oi j preZįdentas A. Smetona.
OPTOMETRISTAS -<

1920 m.” — sakė Churchill. 
Po to jis pažymėjo, kad va
dinama Kurzono linija palie
čianti Lenkijos ir Rusijos 
sienų ginčą nešališkai.

Pareiškęs savo užuojautą 
ir pagarbą lenkų tautai, 
Churchill pasisakė, kad jis 
simpatizuoja ir rusų pažval- 
gai. „Aš negaliu jausti, kad 
rusų reikalavimai savo vaka
rinių sienų srityje prasilen
kia su protingumo ir teisin
gumo ribomis” — pareiškė 
Churchill.

Kadangi Rusija reikalau
ja sau vakaruose sienų iki 
pat Karaliaučiaus, įtraukda
ma į savo teritoriją Lietuvą, 

statoma katalikiškoji Lietu-1 Latviją ir Estiją, tai Chur- 
va, — keistas sugretinimas! chillio pareiškimas laikomas 
Išeitų, kad katalikybė Lietu-'labai pažymėtinu. Jis liudija, 
vai yra tokia pat blogybė, 
kaip marksizmo diktatūra, 
vedanti į Maskvos vergiją; 
išeitų, kad nieko neverta gy
vybė tų lietuvių katalikų, ku
rie mirė Sibire ar koncentra
cijos stovyklose Vokietijoj; 
išeitų, kad iš visų srovių la
biausiai Lietuvoj persekioja-

rios ir nepriklausomos Lenki- riai, du kongreso nariai. Šių 
jos. Bet čia pat Churchill pa- įžymių asmenų paręįškimus 
reiškė, kad Anglijos vyriau- i čia skelbiame taip, kaip^ie 
sybė nėra garantavusi Len- parašyti — angliškai, kad 
kijai jpkių sienų. „Mes repH-' būtų atitinkam^ įtraukti į 
tarėme Vilniaus okupacijai istoriją. ’

kad Anglijos vyriausybė lin
kusi patenkinti Rusijos rei
kalavimus. s

Gubernatoriaus Baldwin 
žodis:

The observance of the in
dependence of Lithuania du
ring the month of February 
by the good citizens of our 
state who are of the Lithua
nian race, is a commemora
tion of respect to a deserving 
ancestry and to a noble na
tion.

Peaceful, independent and 
self-sufficient Lithuania, in
voluntarily engulfed in the 
maelstrom of war, is at pre
sent a martyred, oppressed 
victim of jealous enemies of 
democracy and -freedom.

Because Lithuania was al
ways a nation at peace with 
the world, because she freely 
gave to the world a margin 
of her produce and the fruits

UŽBAIKIME LAISVĖS LAIVO VAJŲ

ventojų jau buvo išvystęs sa
vo nepriklausomo gyvenimo 
laikotarpyje gražų kultūrinį, 
politinį, savo tautinį gyveni-

■■■ J
Bolševikų ir nabių okupaci

jos Estijoje lygiai tokios pat

Vasario 24 d. Estija minė
jo savo nepriklausomybės pa
skelbimą labai liūdnose ap
linkybėse.

Tasai 18,353 kvad^r. mylių 
kraštas su vienu milijonu gy

The history of Lithuania 
is one of unceasing struggle 
for independence. For nearly 
six centuries Lithuania has 
proved to the world that, her 
people would never be sub
jugated and would never be 
enslaved by warring and sel
fish neighbors. Throughhout 
her long history, despite ma
ny vicissitudes of fortune 
and tragic reversals of his
tory, Lithuania has risen to 
take her rightful place in the 
family of independent na
tions.

Twenty-six years ago this 
month, Lithuania signed her 
declaration of independence. 
She dedicated herself to the 
principles of freedom and de
mocracy. She chose her own 
leaders and her own parlia
ment. Since the last great 
war, Lithuania lived in peace
ful collaboration with other 
countries. She joined the 
League of Nations and signed 
treaties of peace with her 
neighbors. She wanted only 
to live at peace with the 
world. And, Lithuania pros
pered during this period. 
Great agricultural reforms 
were instituted and com
merce and industry thrived. 
Many cooperative societies 
were formed, both of pro
ducers and consumers. Lith
uania realized the prosperity 
to which she was so justly 
entitled.

And now, tragedy has 
again struck. We need not 
recount the terrible events of 
1940,1941 and 1942. The hard 
-won independence of Lithua
nia has again been wrenched 
from her by powerful and ag
gressive neighbors. Lithua
nia again faces tremendous 
odds in a world now embroil
ed in the greatest war in his
tory. But Lithuanians need 
not despair of their nation. 
Lithuania will again rise and 
shake off the fetters of sla- 

■ very.
The hundreds of thousands 

of Lithuanians who live in A- 
merica should take courage. 
Lithuania has never yielded 
and will not yield to those 
who oppress her today.

Senatoriaus John A. Danaher 
žodis:

It seems to me that any 
peace agreement among na
tions should provide that no 
nation shall seek territorial 
aggrandizement, that terri
torial changes shall accord 
with the freely expressed 
wishes of the peoples con
cerned, that all people have 
the right to choose the form 
of government under which 
they shall live and that all
nations have access on equal 
terms to trade and to raw 
materials necessary for their 
economic security. Such 
terms are equitable and fair 
to Lithuania and other small 
nations which have been 
caught in the vortex of the 
war.

žiaurios, kaip ir Lietuvoje. 
Daugybė estų yra išvežta į 
Sibirą, kur miršta išbadėję,
dirbdami sunkiose sąlygose, 
daugybė išvežta priversti
niems darbams į Vokietiją.

Suprasdami lietuvių kai
myninės tautos sopulius ir 
sveikindami estus jų laisvės 
paskelbimo dienoje, turime 
vilties, kad ir vėl ateis laikas, 
kada Estija bus laisva ir vėl 
turės draugiškus ryšius su 
laisvąja Lietuva.

1942 m. Amerikos Raudo-
nasis Kryžius surinko 1,250,- 
000 kraujo aukotojų Armijai 
ir Laivynui, šiandien kraujo 
plazma taip reikalinga, kad 
5,000,000 aukotojų reikalin
gi 1944. Kraujo aukos ir pi
nigai reikalingi, kad šie cent
rai galėtų tęsti savo darbą 
toliau. Atlikite savo dalį!

RUSAI ATSIĖMĖ KRIVOI ROG
Ketvirtosios Karo Pasko- 

mi katalikai kenčia bepras- i !os. vaJus vi?°le .šalne ofį?ia- 
miškai ir viliasi beprasmis-1 įal jau Pasibaigė, tačiau New 
kai, kadangi atsiranda tokiu iy°rko valstybes .r miesto be
galvotųjų, kurių požiūriu ka: i ‘UVIams PlsJęalaai lkl slų. me' 
talikams Lietuvoje galima tV vasarl° 29 d; Kas “eialg‘;|0 
tik kentėti ir niekados nesu
silaukti pripažinimo už savo 
kovas ir kančias.

Iki kovo 8 d. turime žinoti, 
už kiek New Yorko miesto ir 
valstybės lietuviai amerikie
čiai šiemet nuo sausio 1 d. 
iki vasario 29 išpirko karo 
bonų.

Šia pačia proga kviečiame 
ir toliau visu pajėgumu rem
ti Amerikos karo pastangas, 
perkant karo bonus, kurie 
yra ir geriausias investmen- 
tas ir aštrus ginklas priešui 
nugalėti.

Apie pirktus bonus pra
neškite tokiu adresu: Mr. 
J. B. Laučka, 222 So. Ninth 
Str., Brooklyn 11, N. Y.

Komiteto valdyba

Maskva — Vasario 22 d. 
Rusijos kariuomenė užėmė 
Krivoi Rog miestą, daugelio 
susisiekimo linijų mazgą, ge
ležies rūdos kasyklų centrą. 
Jį iš vokiečių atsiėmė trečio
ji Ukrainos armija, genrolo 
Malinovskio vadovaujama. 
Krivoi Rog paėmimas Mask
voje atžymėtas 20 šūvių 
kuriuos paleido 224 kanuolės.

Vasario 23 .d. Rusijoje mi
nėta raudonosios armijos įs
teigimo 26 metų sukaktis. Ta 
proga Stalinas išleido specia
lų pareiškimą, kuriame pra
nešė, kad per vieneris metus 
Rusija atsiėmė iš vokiečių 
tris ketvirtadalius užimtų 
plotų ir kad kai kuriose vie
tose nužygiuota net 1,000 my
lių.

Raudonosios armijos su
kaktis atžymėta 20 šūvių iš 
patrankų Maskvoje, Lenin
grade, Kieve, Dnieprope- 
trovske, Gomelyje ir Rosto
ve.

394-398 Broadway,

oki parsidavėliai, kaip 
ieji komunistėliai, iš 
ugsmo sprogsta, kai ar 
ro stovyklose ar nacių 
jimuose žūva lietuvis, ku- 
myli savo kraštą, jo ne- 
uoda svetimiems ir žiau- 
s stabams, ir gyvybę au- 

ą už laisvos, nepriklauso- 
tėvynės ateitį.

et su A. Smetonos mirti- 
{ Patogi Vieta $|jų džiaugsmas liejosi pro- 
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f 411 Grand $fuėsti Lietuvą.
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LIETUVIS

ALUD
Karšti Uilu

KASDIIH

štus: mat, Lietuva neteko 
zidento, jos suverenumas 
škai apsilpęs, — ir dabar 
idiniu atžvilgiu Maskvai 
eik nelikę kliūčių apžioti

’as išgamų džiaugsmas tu- 
is. Viena, ir be Smetonos 
• 1940 metų birželio mėne- 
veikė slapta Lietuvos vy-HAvomovpr 8^ veikė slapta Lietuvos vy- 
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Maspeth,NJ
bodama prieš Maskvos pan 
s, kaip lygiai ji ten šiau

Kas turėtų būti toji lietu
viška Lietuva, kuri tartum 
nepripažįsta lietuvio vardo 
didžiausia jai Lietuvos gyven
tojų daliai, — katalikams?

Mums toji ministerio pas
taba buvo ypatinga ir kitu 
atžvilgiu. Panašias mintis e- 
same daugel kartų jau girdė
ję iš tos spaudos, kuri Lietu
voje savo laiku gyrė totali
tarinį režimą. Tada beveik 
kasdien buvo kartojama, kad 
Lietuva turi būti lietuviška, 
kitaip pasakius, vien tauti
ninkų valdoma.

Kokiam tikslui buvo praė
jusio režimo idėjų liekanas 
šiandien ištraukti?

šio vajaus metu ’’extra” bo- 
no, prašomas tai dar padary
ti. Kita lietuviams svarbi ži
nia: pirktus bonus užsirašy
ti galima iki š. m. kovo- 
March 8 dienos.

Šio vajaus pradžioje New 
Yorko Lietuvių Karo Bonų 
Komitetas buvo sudaręs pla
nus lietuvių amerikiečių var
du nupirkti Laisvės Laivą 
(Liberty Ship) ir pavadinti 
jį lietuvišku vardu. Tokiam 
laivui gauti reikia sukelti ati
tinkama pinigų suma karo 
bonais. Mes tikime, kad rei
kalinga suma jau yra sukel
ta, gal ir su geru kaupu, ta
čiau svarbu, kad galėtumėm 
tai įrodyti. Geriausias įrody
mo kelias: užrašyti lietuvių 
komitetuose savo pirktus bo
nus.

Apie prof. Valionį

Vienas iš žymesniųjų Lie
tuvos gamtos mokslų atsto
vų buvo prof. L. Vailionis, 
miręs 1939 m. vasario 27 d. 
Be savo gausaus mokslinio 
darbo, jis rasdavo laiko ener
gingai dalyvauti ir visuome
niniuose darbuose. Buvo 
daug dirbęs šaulių sąjungoje.

Savo pareiškime Stalinas 
pažymėjo, kad Europos fron
te prieš nacių Vokietiją kovo
ja tik viena Sovietų Sąjunga.

Puolė Londoną
Londonas. — Vasario 23 d. 

anksti ryte virš Londono bu
vo atlėkę apie 60 vokiečių 
lėktuvų ir numetė sprogsta
mų ir degančių bombų. Du 
priešo lėktuvai nušauti.

Priešas puolė miestą ma
žomis lėktuvų grupėmis. Pa
taikyta į gyvenamus namus, 
bažnyčias ir kitas nekarines 
vietas.

AUKOJO NAŠLAIČIAMS

Pereitų Kalėdų šventėje 
Brooklyno vyskupijos bažny
čiose surinkta $326,3^7.95 
našlaičiams.
Vyskupų Pašalpos Komite
tas išleido 900,000 dol. karo 
nukentėjusiems visose šaly
se sušelpti.



r ■

Brenda Dar cį^OS ŠVENTI

tuviško darbo dalyviu

Laiškas Iš Italijos
žmonėms; bus nuslys

ti;

Kaziu

Aleknos, įžymaus 1 
ika metų Lietuvoje i

r 
i 
i

ii 
ti 
k 
s 
t

* '

nlingai bažnyčioje sugie- 
Lietuvos himną. Bažny- 

i surinkta 155 dol. 77 c.,

PROF ALFRED SENN GINA LIETUVOS
TEISES Į NEPRIKLAUSOMYBĘ

DIDŽIOJI LIETUVOS KOVA

11 
je 
Lif 
bu1 
Sal 
tm 
kr;

pai 
mi 
do 
Rj 
po 
pr 
Za

laisves” pažymėta 
Lietuvos 

konstitucijoje

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
' In U. S. A. one year .......... 3.00
In U. S. A. six months   1.60 
Other Countries one year .... 3.25 
Other Countries six months .. 1.75 
Advertising rates on application.

LEIDŽIA LIETUVIU 
UNIVERSALIS BIURAS, INC. 

KAS PENKTADIENIS 
Prenumeratos Kaina:

Jungt. Valst. metams............. 3.00
Jungt. Valst. pusmečiui ......  1.60
Užsienyje metams ............... 3.25
Užsienyje pusmečiui ............ 1.75
Skelbimų kainos pagal susitarimą.

Vasario-February 25 L«ario-February —

Vasario 13 d. Philadelphijoje, Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 26 metų sukakties minėjime, kalbėjo Dr. 
Alfred Senn, Pennsylvanijos universiteto profesorius. Šis 
mokslininkas ne sykį yra gynęs Lietuvos nepriklausomybės 
ir lietuvių tautos teises. Manome, kad jo pasakyta Philadel
phijoje kalba verta platesnio atgarsio, todėl čia paduosime 
jos santrauką:

Šiandie prieš lietuvių tautą yra didelis uždavinys — 
atgauti valstybės nepriklausomybę. Lietuvių tauta yra pil
nai užsitarnavusi nepriklausomybės. Teisybė, yra tautoje 
paklydėlių, bet tikėkite, kad ir jie atras kelią atgal į protą.

Lietuvos draugai amerikiečiai šiuo metu dažnai pa
sijunta nepatogioje padėtyje. Jie supranta, kad Rusijos 
armija atlieka gerą darbą, mušdama vokiečius, nes tuomi 
padeda Sąjungininkams laimėti karą. Bet jiems (Lietuvos 
draugams) dažnai kalbama, kad Lietuva per šimtmečius 
priklausė Rusijai ir todėl vokiečių sumušimas neturi reikš
ti Lietuvai nepriklausomybės grąžinimo. Bet istorinė tiesa 
sako, kad Lietuva nepriklausė Rusijai nė vienos dienos 
daugiau nei Lenkija. Jei pripažįstama lenkams teisė turėti 
nepriklausomybę, toji teisė priklauso ir lietuvių tautai. Tas 
pat pasakytina ir apie latvius ir estus — nei latvi j a, nei 
Estija iki Petro Didžiojo nepriklausė Rusijai.

Baltijos kraštų adresu primetama, kad jie buvo sudarę 
Rusijai „sanitarinę juostą”. Bet ar Lietuva, Latvija ir Es
tija yra kaltos, kad jos yra Rusijai kaimynės? Sakoma, kad 
bolševizmo pavojus yra dingęs, todėl nereikią mažoms val
stybėms bijoti! Skelbiama, kad Sovietų Sąjungon įeinančios 
respublikos galinčios savo noru atsiskirti... Bet tikrovė 
yra kitokia. Kas moka rusiškai, tas gerai žino, kad „respu
blikų” įstatymai negali prieštarauti pagrindiniam Rusijos 
įstatymui. Sovietų Sąjungon įeinančios vadinamos respu
blikos neturi tokios nepriklausomybės žymės.

Sakoma, kad lietuvių tauta nori rusų. Bet žiūrėkime į 
emigracijos statistikas: rusų Amerikoje yra visai mažai, 
o lietuvių čia yra net trečdalis tautos. Kodėl? Todėl, kad 

sai persekiojo lietuvius, kad lietuviai niekada nenorėjo
priklausyti rusams.

Skleidžia didelę melo propagandą, kad Baltijos kraštų 
politiką dirigavo stambūs dvarininkai. Į tą melą geriausiai 
atsako Lietuvos žemės reforma, kuri dvarus išdalino Lie
tuvos liaudžiai, bežemiams ir mažažemiams. Atsiminkime, 
kad tautininkai iki 1926 metų nepateko į Lietuvos seimą 
ir į valdžią tik dėlto, kad jie buvo nusistatę prieš žemės 
reformą. Turime taip pat žinoti, kad tautininkai, atėję į 
valdžią, užgyrė žemės reformą.

Lietuvai ir kitoms mažoms tautoms viltis spindi At
lanto Čarteryje. Teisybė, atsiranda balsų, kad Atlanto Čar- 
teris jau atliko savo darbą... Bet neužmirškime, kad Atlan
to čarterį paskelbė didelis idealistas, didelis žmogus, mūsų 
prezidentas Roosevelt. Man Atlanto Čarteris yra kaip ti
kybos dėsniai, kaip vienuoliktasai Dievo įsakymas. Kaip 
nebūčiau vertas kataliko vardo, jei išsižadėčiau Dešimties 
Dievo Įsakymų, taip nebūčiau vertas žmogaus vardo, jei 
atmesčiau Atlanto Čarterį. Esu tikras, kad mūsų krašto 
valdžia, ypač mūsų prezidentas Roosevelt, niekada neatsi
sakys Atlanto čarterio.

Vasario 16 dieną laikraš
čiuose skaitėm trumpą žinu
tę: vokiečiai sušaudė 27 lie
tuvius. Tą žmogžudystę ap
garsino patys naciai savo 
spaudoje, duodami ir priežas
tis: esą, daugiausia tie lietu
viai buvo nužudyti dėl sabo
tažo ir dėl ginklų laikymo.

Visai suprantama, kad lie
tuviai, kovodami prieš na
cius, negali plikomis ranko
mis stoti prieš jų geležines 
gaujas. Be ginklų neišvarysi 
iš savo žemės nei vokiečio, 
nei neatginsi jos nuo bolševi
ko.

Teisybė reikalautų, kad šią 
lietuvių kovą prieš nacius ir 
Lietuvos žmonių aukas pas
tebėtų ir įvertintų šio pasau
lio galingieji. Dabar keista 
matyti Jungtinių Tautų šei
moje valstybes, užpiltas viso
kiomis malonėmis ir gaunan
čias visokių tvirtų pažadų a- 
teities klestėjimui, nors kai 
kurių tokių valstybių nežus 
nė vienas žmogus kovoje 
prieš laisvės ir demokratijos 
priešus, — nacius ir visokius 
kitokius militaristus diktato
rius.

Tai yra skaudi ir žiauri ne
teisybė lietuvių tautai, už-

aptariama, kaip bus maitina I TEISYBĖ APIE TIKYBA LIETUVOJE 
ma pokarine Europa, bet Lie- A * <-
tuvos ten nėra: argi kas nors 
galvoja, kad Lietuvoje po 
dvigubos okupacijos, po gais
rų, šaudymų upės tekės me
dum ir pienu?! Kaip visur 
Europoje, taip ir mūsų tėvų 
žemėje alkani vaikai svajoja, 
kada jiems bus duota lig so
ties duonos, kada ant jų pe
čių bus užvilktas šiltas dra
bužėlis. Garbingose konfe
rencijose, kur sėdi nemaža 
sočių kraštų, išbadėjusi ir nu
niokota Lietuva neturi vietos. 
Jeigu demokratijų kovoje ne- 
išgeso teisingumas ir geres
nio pasaulio kūrimas, tai tas 
teisingumas reikalauja Lie
tuvai skirti vietą šalia Nor
vegijos, Olandijos, Belgijos 
ar Graikijos tarptautinėje 
tautų šeimoje.

Reikia stebėtis lietuvių 
tautos drąsa ir pasiryžimu. 
Viena visame pasaulyje, be 
draugo, be gero žodžio iš ša
lies, didžiūnų pastumta, dik
tatorių persekiojama, ji ko
voja savo laisvės kovą ir mo
ka savo sūnų ir dukterų krau
ju už tą šviesesnį savo ryto
ju-

Priespauda Lietuvoje kas
kart didėja. Prieš metus dar 
bemaž negirdėjom apie lie
tuvių mirtį koncentracijos 
stovyklose Vokietijoj, šian
dien jau tų žinių nuolat atęi- 
na. Geriausi Lietuvos vaikai 
pačiam savo amžiaus gražu
me, miršta išvežti iš savo že
mės, nukankinti lėta mirti
mi. Išvežimas į nacių koncen
tracijos stovyklas yra tas 
pat, kaip, ir sušaudymas. Vie
nur taikoma lėta mirtis, o ki
tur — staigus sunaikinimas.

Dažnai mes skaitome var
dus žmonių, kuriuos kadaise 
pažinojom, kurių darbus ir 
pažangą sekėm, kurių uolu
mą pažinom, — ir jų jau nė
ra. Jie žuvo kur nors Prūsi
jos gilumoj. Savo įprastu 
tvarkingumu ir tiksliu meto
diškumu vokiečiai praneša 
mirusiųjų giminėms apie tą 
žuvimą ir dar pasiūlo pasku
tinį patarnavimą: jie galį at
siųsti giminėms mirusiojo pe
lenus už tokią ir tokią kai
ną, kuri, sakoma, esanti apie 
17 dolerių.

Konrad Heiden savo nau
joje knygoje „Der Fuehrer” 
rašo, kad tos vokiečių sto
vyklos savo baisumu pralen
kia buvusias vergų stovyklas 
Afrikoje arba bolševistinės 
Rusijos panašias teroro vie
tas. Yra žinoma, kad Ora- 
nienburgo stovykloj buvo ka
liniams pastatytos celės, ku
riose jie net ištisas dienas bū
davo išlaikomi tamsoje stati, 
kaip kokiuose grabuose. Už 
mažiausią nusižengimą ten 
žmonės nuplakami, už tai
syklių peržengimą — paka
riami. Oficialiai ‘visa tai lai
koma ne bausme, o tik disci
plinos premonėmis. Yra žino
ma, kad kankintojai papiro
so ugnimi kaliniams išdegi
na skyles krūtinėje, arba nu
žudo tokiais kankinimais: 
maitina suimtąjį sūria silke, 
uždarę jį dėžėje, ir paskui, 
neduodami jam vandens, nu
marina jį troškuliu.

Tik keletą tokių žudymo 
būdų suminėjom. Himmleris 
ir jo gaujos jų turi neišse
miamas atsargas. Ne veltui 
jisai šiandien visame pasau
lyje yra vaizduojamas kaip 
nacių užimtos Europos gilti
nė. Gal net ir patys naciai 
pamatė, kad jų giltinė jau 
iš tikrųjų per baisiai atrodo 
Už tai jie dabar Vokietijoje 
ėmė platinti Himmlerio at
vaizdus, kur tasai kraugerys 
rodomas besidžiaugiąs ma
žais vaikeliais. Gal tie pa
veikslai rodomi ir Graikijos, 
Lenkijos ar Lietuvos vai
kams, kuriuos Himmleris ba
du marina ir kurių tėvus šau
do ar stovyklose karia.

Lietuvos kančia didelė: ją 
žudė ir tebežudo aršiausi, 
kruviniausi naujųjų laikų bu
deliai.

Ir jos kova didelė ir skau-

Jonavos GPU vadovybėms 
pranešti jų apylinkėse esan
tiems kunigams, kad visiems 
dvasiškiams draudžiama dės
tyti tikybą vaikams. Kiekvie
nas jų turįs pasirašyti po pa
kištuoju pasižadėjimu to 
draudimo prisilaikyti. Su vi
sų kunigų parašais pasižadė
jimai jam turėjo būti prista
tyti 1941 m. geg. 10 d. Tai 
visa pavesta atlikti slaptai. 
Kiekvienas kunigas gavo at
skirai pakvietimą atsilankyti 
į egzekutyvinį komitetą ir, 
nors jiems grasinta bausmė
mis, daugumas kunigų atsi
sakė pasirašyti pakištą pasi
žadėjimą.

Kunigams griežtai buvo už
drausta įeiti kalėjiman, ma
tytis su įkalintais. Net pa
smerktajam tikinčiajam čeką 
neleido turėti paskutinės pa- 
guodos-gauti paskutinį reli
ginį patarnavimą, Oficialiai 
nebuvo kunigams uždrausta 
eiti į ligonines- Tačiau buvo 
įvesta tokia niekur kitur kul

Lietuviai veda atkaklią ko
vą prieš nacius, kurie pasi
rodė Lietuvoje taip žiaurūs 
savo žudymais ir plėšimais 
bei kitomis neteisybėmis. Bet 
lietuviai nenori nė kitos oku
pacijos—bolševikų. Neilgas 
bolševikų viešpatavimas 1940 
-1941 m. paliko daug kartaus 
patyrimo. Imkime pačią 
brangiausią žmogui laisvę — 
sąžinės laisvę. Štai keletas 
faktų:

žodžiai ir darbai.
Sovietų konstitucijos 124 

str. rašo, jog visi piliečiai tu
ri laisvę tikybiniuose patar
navimuose — apeigose ir 
naudojasi laisve vesti anti
religinę propagandą. Apie 
tas dvi 
yra ir sovietinės 
respublikos 
(96 str.). Nepaisant viso to 
tarp tų konstitucijos žodžių 
(kurie irgi toli nuo pilnos 
laisvės, nes tik antireliginę 
propagandą pripažįsta, o ne
garantuojama laisvės propa-'f_ebLa LUKia K1LU1 KU1 
p-andai n? _ ir turimame pasaulyje negir-

dėjui buvo leista tęsti tos 
maldaknygės spausdinimą ir 
vis dėlto nepaisant Kauno 
Arkivyskupo žygių per J. E. 
vysk. Brizgį, naujai atspaus
tą maldaknygę nuvežė į po- 
pierio fabriką ir sumalė. Bol
ševikai surinko iš spaustu
vių, iš knygynų parduotuvių 
visas religines knygas ir pa
vertė popiera. Viešieji kny
gynai, mokyklų knygynai ir 
visi kiti turėjo būti „apvaly
ti” nuo tikybinio turinio kny
gų. GPU agentai uoliai lankė
si, rinko, naikino, o kur pa
tys nebeįstengė-įsakė tai pa
daryti mokytojams.

LKFSB.

Brooklyno „Vienytį iMchesfer, N. Y., lietuviai 
—--- a-! laisvės šventę pa

mario 20 d. iškilmin
is pamaldomis bažnyčio- 
praugijos nešinos Ame- 

ir Lietuvos vėliavas, or- 
iįuotai iš salės žygiavo 

tainyčia. Choras giedojo 
S mūsų gelbėtojas”.

Tysliavą prieš tris' 
„Draugo” ir „Amen 
resu paskelbė labai 
išmįslą, kurio iki ši0| 
šaukė. Jis apkaltino 
gą” ir „Ameriką” noiti 
skelbti apie prez. 
mirtį piktą plepalą, 
liau” paskelbė atnašavo ir įspūdingą 
spauda. Tysliava, kiį ^kslą apie tėvynės meilę, 
neseniai skaitėsi benį .jįnų ir dukterų pasiau- 
tuviško darbo dalyviu «bei kovas pasakė 
tėkšti „Amerikai” ir ^ kun. Jonas Bakšys. Po 
gui” tokį begėdiškąjį į buvo palaiminimas. Vi-

vai 
Įėji 
art 
Olš 
Dr. 
das 
ro 
bus

gandai už religiją) — ir gy
venimo faktų yra didelis 
skirtumas. Tai matyti iš Lie
tuvos patirties.

Kai 1940 m- birž. 15 d. bol
ševikai įsigalėjo Lietuvoje, 
ėmėsi visų priemonių naikin
ti religiją. Laikraščiuose pa
sipylė pašiepimai, šmeižimai, 
įtarimai prieš dvasiškius. Tai 
kartota kiekviename prievar
ta šaukiamame susirinkime. 
Bolševikai, pasijutę, kad yra 
Lietuvos valdovai, pirmiau
sia panaikino Konkordatą 
(tarptautinę sutartį) su Šv. 
Sostu. Tai įvyko birž. 26 d. 
Bolševikai pranešė šv. Tėvo 
atstovui, kad konkordatas 
pasiliovė veikęs, kad jis turi 
per dvi dienas palikti uži
mamas patalpas ir iki rug- 
piūčio 25 d. išvažiuoti iš Lie
tuvos. Naujų patalpų neda
vė. Nebuvo kur dėti rakandų. 
Turėtą są^k^įtąĮjanke sukon- 
fiskavo.

Tuoj pasipylė prieštikybi- 
niai dekretai. Uždrausta dės
tyti tikybą mokyklose. Pa
naikinti kapelionai armijoje, 
mokyklose, ligoninėse, prie
glaudose, kalėjimuose. Sus
tabdė Teologijos—Filosofijos 
Fakulteto veiklą. Panaikintos 
visos religinio pobūdžio drau
gijos, susivienijimai, visa jų 
nuosavybė atimta, uždrausta 
spausdinti tikybinio turinio 
knygas ir laikraščius, prasi
dėjo kunigų persekiojimas ir 
bažnyčių uždarinėjimas.
Religinis šalinimas iš viešųjų 

įstaigų
Nors tėvai reikalavo, kad 

jų vaikams būtų dėstoma ti
kyba mokyklose, bolševikai 
1940 m- birž. 20 d. dekretu 
uždraudė dėstyti tikybą mo
kiniams ir panaikino mokyk
lų kapelionus. Uždrausta 
melstis mokyklose prieš pa
mokas, ar po pamokų. Vietoj 
tikybos bolševikai paliepė į-

įnirštai pasaulio šeimoje ir 
žodį girdinčiai tik iš Stalino, 
su nepaliaujamu uolumu kar
tojančio vergijos ir išnaikini
mo,pažadus, ir iš naciškųjų 
vokiečių, kada jie šaukia mir
ties komandas ant Nemuno 
krantų ir kada jie skelbia sa
vo terorą ir priespaudą.

Jau senas laikas, kada Lie
tuva ir jos sūnūs yra girdė
ję žodį iš demokratijos vadų: 
nei užtarimo, nei apgynimo, 
nei ateities pažadų pakarto
jimo. Kai žmogus susitinka 
raupsuotą, jis vengia ištiesti
jam ranką. Demokratijų va
dai šiandien vengia Lietuvos 
vardą užtarti, lyg tas vardas 
būtų raupsuotojo žaizda ar 
šiaip negarbingas daiktas, 
kurį nepatogu minėti pado
rioj draugystėje.

Tokio įvertinimo ir tokios 
paramos susilaukė Lietuva 
už savo atkaklią kovą, už sa
vo sūnų kraują ir už savo 
tvirtą laikymąsi demokratijų 
ir laisvės trokštančių tautų 
pusėje. Ji kovoja viena, ats
tumta ir vengiama. Jos var
das neminimas, ir ji neįsilei- 
džiama į eiles tų tautų, ku
rios kovoja prieš nacius. Šau
kiamos konferencijos, kur di: ji kovoja vienų viena

tixyoos ooiseviKai panepe į- o---- 
vesti mokyklosna komunistų Iir t-t- 
partijos istorijos ir Sovietų 
Konstitucijos dėstymą. Į pa
kartotinus tėvų prašymus 
grąžinti tikybą į mokyklas, 
gautas neigiamas atsakymas.

Tada, tėvų prašomi, kuni
gai ėmė rinkti vaikus į baž
nyčią ar į erdvesnes parapi
jos patalpas tikybos pamo
koms. Tai pastebėjo komunis
tai. Iš pradžių manė, kad tas 
darbas pabos ir vaikams, ir 
kunigams, bet mokinių skai
čius religijos pamokose augo. 
Tada egzekutyvio Komiteto 
prezidentas Bilis 1940 m. ba
landžio 25 d. išleido įsakymą 
Nr. 8, kuriuo paliepė jo val
džioje esančioms Kauno ir

dėta tvarka: ligonis turėjo 
pats savo ranka parašyti li
goninės vedėjui prašymą, 
kad jam pašauktų kunigą. Ar 
galėjo silpnas ligonis tą pa
daryti? Pagaliau, pati prakti
ka parodė, kad net ir paduo
tus prašymus numesdavo kur 
į nereikalingų popierų krepšį.

Panaikinus koplyčias prie 
ligoninių ir kalėjimų, atsira
do liturginių daiktų. GPU di
rektorius Telšiuose 1940 m. 
rugs. 9 d. raštu Nr. 11 pa
klausė Kalėjimų Departa
mento, ką daryti su tais li
turginiais daiktais. Ką atsa
kė, nėra žinoma, bet spalių 
4 d. (1940 m.) tie daiktai bu
vo paleisti iš varžytinių. Ki
tose vietose patys komisarai 
panaudojo juos privatiems 
reikalams.
Tikybinių organizacijų nai

kinimas
Lietuvoje gražiai veikė ti

kybinės ir katalikų sociali
nės, kultūrinės, labdarybės 
organizacijos. Kai kurios jų 
turėjo prieglaudas seneliams, 
vaikams, kitos išlaikė mo
kyklas, ligonines, bendro la
vinimosi kursus ir tt. GPU 
valdininkas Guzevičius. pa
naikino visas tas organizaci
jas, kurios buvo sukurtos 
prieš 1940 m. birž. 15 d., tai 
yra, prieš bolševikų okupaci
ją, paskyrė jų įstaigoms ad
ministratorius, atėmė nuosa
vybę- Nieko negelbėjo raštai 
ir prašymai. Paimti visi or
ganizacijų archyvai, raštai.

Visi, kurie dirbo religinėse 
organizacijose, Vidaus Ko
misaro Guzevičiaus raštu Nr. 
0054 1940 m. lapkr. 28 d. bu
vo įskaitomi į priešrevoliuci
nį elementą. Kad gautų pa
grindo kaltinti, jo buvo pa
vesta rinkt} iš archyvo prieš 
asmenis medžiagą, vieną or
ganizaciją kiršinti prieš kitą

prieš pasaulio tironus ir už 
laisvą gyvenimą.

Toje kovoje ji galvoja: ko
dėl kiti didžiųjų tautų lais
vės vadai neatmena jos ko
vų, aukų ir nepriima į savo 
būrį?

Iš tikrųjų, kodėl, ir kur pa
saulio teisingumas?

T. B.

1941 m. sausio 21 d. Guze- 
vičius išleido slaptą raštą Nr. 
2-92, kuriuo paliepė surašyti 
visus dvasininkus, pažymėti 
jų politinę įtaką žmonėse, su
žinoti visus vidinius nesusi
pratimus tarp religinių or
ganizacijų, apgalvoti, kaip 
būtų galima panaudoti tuos 
skirtumas sudaryti visų baž
nyčių ir koplyčių sąrašą ir 
prie jų gyvenančių dvasinin
kų įtaką žmonėms. Visa tai 
turėjo būti atlikta prieš 1941 
m. sausio 30 d.
Tikybiniij raštų naikinimas
Kasmet prieš bolševikų lai

kus Lietuvoje buvo spaudžia
ma 300-400 naujų tikybinių 
knygų. Vienuolijos ir kitos 
organizacijos leido savo lai
kraščius. Bolševikai sustab
dė tikybinių knygų spaudimą 
ir panaikino katalikiškus lai
kraščius. Tai pavaizduoja 
mažos maldaknygės „Tėve 
Mūsų” likimas- Toji maldak
nygė buvo pradėta spausti 
pirm atėmimo valdžion spau- 
tuvių. Naujam spaustuvės ve-

Kpt. Julius P. Jurgėla šio
mis dienomis atsiuntė kelis 
naujus laiškus iš Italijos sa
vo broliui, adv. Kostui. Įdo
mesnes ištraukas dedame:

„Labai malonu, kad per 
Kalėdas sudarei progos tė
vams aplankyti mano vaiku
čius. Smagu, kad motinai pa
tiko religinis medalijonas iš 
Madonna di Pompei švento
vės. Aš jums irgi turiu dova
nėlių, taipgi suvenirų, paga
mintų iš Vezuvijaus vulkano 
lavos. Dovanos data yra įs
pausta, nes lava dar buvo 
karšta. Deja, cenzūros pa
tvarkymai neleidžia dovanų 
dabar persiųsti.

„Šiaip nieko ypatinga. Tas 
pats purvinas ir griuvėsių 
kraštas, tie patys nešvarūs 
žmonės, ir taip toliau. Tiktai 
oras pastaruoju metu labai 1 
gražus. Dienos dabar saulė
tos, giedrios, ir ilgesnį laiką 
nebelija. Apart sniegu dengtų 
kalnų viršūnių, kurias matau ; 
netoliese, sniego nėra. Tai 
vienintelis dalykas, kuris čia 
žiemą primena. Jau dvi žie
mas praleidau, sniego nema
tydamas, apart kalnų viršū
nėse. Pernai žiemą praleidau 
Morokoje ir vienintelį sniegą 
mačiau Atlaso kalnuose ne
toli nuo Marrakech. Tie kai- ; 
nai siekia 15,000 pėdų, taigi 
šis tas matyti. Buvo gražu 
matyti sniego viršūnes kal
nuose, tuo tarpu kai mes va
sario vidury vilkėjome tik 
chaki.

„Aš niekad neužmiršiu kal
nyno berberų šventės ir puo
tos, kurią balandžio 1 d. lan
kiau su pora kitų karininkų 
ir prancūzų gubernatoriais. 
Mačiau, kaip berberai aukojo 
karvę ir kalnų ožį, — tai 
šiurkšti scena. Po to sekė į- 
prasta arabiška puota su ke
liolika patiekalų, tuo tarpu 
kai berberai džigitavo ir šo
ko per naktį. Man tas sudarė 
didelio įspūdžio.

„Čia dalykai kitokį, ir tos 
dienos atrodo kaip tolima 
praeitis, kaip kad ir gyveni
mas Jungtinėse Valstybėse. 
Jau virš 15 mėn., kai aš ma
čiau Laisvės Statulą.

„Beje, tu sykį man rašei 
matęs, grįždamas iš Jersey, 
kaip mūsų vyručiai tempė ba
rakinius maišus, sulinkę po 
sunkia aprangos našta. Tas 
vykusiai apibudina tikrą 
vaizdą išvykimo užjūrio tar
nybon. Tas vaizdas nesutin
ka su tuo, ką kartais tenka 
matyti judomuose paveiks
luose, kur visi dainuoja, juo
kauja, orkestrai groja ir mi
nios kelia ovacijas, ir pana
šiai. Aš žinau, kad nejaučiau 
noro juoktis, vilkdamas savo 
sunkų čemodaną, kurį vos 
galėjau pakelti, sykiu su ki
ta lauko apranga ir ginklais. 
Tai buvo sunki našta, ir ta 
kelionė iš traukinio į keltą, 
po to iš kelto į laivą atrodė 
ilga, ilga kelionė, o jautėsi 
dar ilgesnė. Aš keliavau, kaip 
sakoma, „ginkluotas ligi dan
tų”, — nešiausi revolverį, 
tommy gun ir visą amuniciją. 
Betgi, juk mes vykome inva
ziją pradėti ir nežinojome, 
kokį sutikimą mums parū
pins prancūzai ir arabai. Vis- 
vien, dabar tas viskas atrodo 
taip seniai praeity, ir aš nu
keliavau labai toli po pirmo
jo išlipimo iš laivelio Kasa-

kokiuo ne visada irbolj 
drįsta švaistytis.

Vietoj tiesaus kelio, 
lyno „Vienybė” breiįjį paskirti vaistams Lie- 
gilyn, šį sykį p. 
talkon stojo P. MaoJjįjjįgų Vienybės Lietuvos 
kurs vasario 18 d. komisijai, 
mėgina primesti N. Y., minė-
„kliedėjimą,” „pagiežįlbnsvasario 27 d. 2:30 
delį melą” „piktą vai 
eiles kitokių „nuodėuL ___ __
už ką? Nagi, už tai TIKĖKIME ŠVIES 
suvažiavimo aprašymai

Tysliavos gynėjas į 
graudžiame išvedžiojh^tfb. Redaktoriau.— 
paneigė nė vieno „ 
vasario 11 d. pask 
aprašyme sakinio. Ti 
tenai nurodo, kad

ir 
Ir 
da 
ir 
ve 
m

Čion prisiimčiu vasario 16 
žadėtus 10 dol, ku- 

_ »s nusiųskit į A. L. Tary- 
certo atidarymas pavį|stfldrą, Tegu mano ir ki
ne 2 vai., bet 1 vai. irfaljetiivos vaikų gau- 
Be to, jis pamini, kadiūpkukriučios aukos į cen- 
ninkų suvažiavime iįfe fa sustiprinta viltimi 
karo bonų už 61,000 pro žmonėms sulaukti 
„Amerikoje” buvo p 'ės. M ateis diena, ka- 
kad ten buvo nupirkta|Sasems grobikų pajėgos, 
žadėta nupirkti K sumažės ir vokiečių ir 
Karo Paskolos bonųgodumo norai praryti 
000 dol. Vadinasi, „ tas valstybes bei tau- 
kos” aprašyme bonų Šiame pasaulyje nieko 
nimas net gerokai bs pradžios, bet vis
tas. Pasižadėjimas vajiji turės pabaigą, 

 

pirkti. ir vietoje^nupi^^^^ ne 

padangėje gražią 
ią vasaros dieną kildavo 

vėjas ir rikiuodavosi 
tiršti debesys erdvė- 

hrie uždengdavo gaivin- 
ės saulės brilijantiškus

bonų juk eina ton pač 
tuviams įskaitymo s 
Tautininkų pasižadėji 
platinti karo bonų ui| 
nuo vasario 16 iki koij 
baigos neturi nieko 
ketvirtąja karo

įrodyti „A-kos” a 
„nuodėmes”, mielai j 
dėkotume. Bet jis to 
padaryti, nes — f 
ka faktais.

Tienijos, ant 
vejalės, ypač bežėrin- 

ežeruose, upeliuose. Vė-| 
1 vis daugiau blaškydavo 

Š®, kviečius ir kitus aug- 
lenkdamas juos že

li, medžiams šakas laužy- 
, o kai kuriuos ir išblankoje. Po to aš n 

dau nei vienos naujos į®? išversdamas. Audra, 
jos, ir jau įsigijau (tips, lapai ir dūmų ka- 
tik nusipelniau) keW»i lėkdavo, oro paukšte- 
bronzines žvaigždutes^ir laukų gyvūnai ieško- 
kampanijų kaspinui, ramios vietos.

Be abejo, jau girdėju po audros, tamsiem; 
išsiskirsčius, pasi 

vo vėl saulutė, rodos 
skaistesnė, paberdam; 

gaivinančių spindu 
■duodama pajėgų ir lai 
jsvama, ir daržo gėlelėm;

naują invaziją ItalijojeĮfesi 
kelias dienas, ir kai 
laišką, jau žinosi jos 
Betgi šį kartą aš nedlį 
ju, ir yra keistoka gi 
pie naują invaziją irti) 
ti „on the sidelines", 
kuo pasibaigs, pirm 
vykstu naujon vieton, 
tai naujas jausmas 
teks naujai kur vykti, 
turias bronzines 
pakeis sidabrinė žvai . _________
tai, kad labai norėčii! ^jo, šventę. Pravartu 
liauti su naujomis i® Arinio šio didelio lie4 
mis, bet ką gi darysi:® ° kunigaikštis Algirde 
turime tuo klausimu p» ^a, ? tėvas — Lietuvi 
kimo ir — kaip saM “Į® Kazil 
karžygiai padaromi,® kal J15
gimsta. Betgi aš nesi®»paduosime ištrauka 
karžygiškumo.

„Iš dalies man gaila 
kai matau juos ga 
smakrą nuo Gudo, nors 
užsipelnė to ir dabar 
gauna savo vaistų, 
čiau, kad jie į sprandą 
nuo lietuvių, kuriuos 
jie niekino, nors gal 
teks bendradarbiauti.

„Netrukus vėl rašysi* 
ilgiau čia būnu, juo 
šis kraštas man patin 
savo nešvara, purvu, 
nėrinėmis ligomis ir tt 
geresnės vietos kaip ® _____
ir tikiuosi namo sugrį^F^o kraštus nuo žiai 
met.

W 4 d. švęsime Šv. K

ailai ketvirtoji žmo. 
Sofija Alšėniškė, pag 
Kazimierą.

islovas gražiai nu;
“kurnu. Išrinktas 

įjos karalium, sav 
poniją nuo turkų, ki

ębeyeik visą Balkan 
!j®griją,. o gal ir tolii 
w Azijos ir Afrikc 

? i turkų valdžią, n
J*8 pats pavojus gn 
fa- Popiežiai kvietė

Amerikos Raudonasis 
žius ir Tarptautinio 
no j o Kryžiaus Komitet* 
siuntė maisto, drabužiu 
tų reikmenų Amerii 
Jungt.. Tautų karo o 
viams nuo 1941 m. sausi5 
ligi 1943 m. gruodžio 31

ur1, užimti vien savo 1 
visai krikščioi

i 1 krikščioni j( 
»io u Vk^iriovas, ka 

kryžiaus kai
i Gijoje, nuveiki 

i ^' Sutraukę iš Azi 
Sukelią prie 
uev^^^n?a3 karino: 
HbevelYd 

metėsi į tin
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Brooklyno „Vie^ 
Tysliavą prieš tris Rochester, N. Y., lietuviai 
„Draugo” 'ir „Amėį)etuvos laisvės šventę pa- 

.............j inėjo vasario 20 d. iškilmin- 
išmįslą, kurio iki į)mis pamaldomis bažnyčio- 
šaukė. Jis apkaltu Draugijos nešinos Ame- 
gą” ir „Ameriką” Dr, <os ir Lietuvos vėliavas, or- 

mizuotai iš salės žygiavo 
bažnyčią. Choras giedojo 

paskelbė "j)ievas mūsų gelbėtojas”, 
spauda. Tysliava, įišias atnašavo ir įspūdingą 
neseniai skaitėsi -mokslą apie tėvynės meilę,

resu paskelbė labai

šaukė. Jis apkaltu 
gą” ir „Ameriką” 
skelbti apie prez, į 
mirtį piktą plepalą, į 
liau” r

s sūnų ir dukterų pasiau- 
■ ijimus bei kovas pasakė 
eb. kun. Jonas Bakšys. Po

tė- 
ku- 
pa- 

iš 
to- 
va- 
ga- 
ino 
įs- 
ivo 
pa
inų

tuviško darbo dalyt 
tėkšti „Amerikai” į 
gui” tokį begėdišką 
kokiuo ne visada ifŲŠiųbuvo Palaiminimas'. Vi- 
drįsta švaistytis,, P _ 7- ’ 7'7- - _ 7-

Vietoj tiesaus kelį
lyno „Vienybė” >ie surinkta 155 dol. 77 c., 
gilyn, šį sykį p' lr^e paskirti vaistams Lie- 
talkon stojo P. į vos žmonėms nusiųs- 
kurs vasario 18 d.
mėgina primesti ,4
„kliedėjimą,” „pagk 
delį melą” „piktą 
eiles kitokių „nuoį

galingai bažnyčioje sugie- 
jo Lietuvos himną. Bažny- 
•je surinkta 155 dol. 77 c.,

Kunigų Vienybės Lietuvos
Ipimo komisijai.
Amsterdame, N. Y., minė-
nas bus vasario 27 d. 2:30 Zanavičius.

vai. popiet, lietuvių klubo sa
lėje, 17 Liberty Str. Dainuos 
artistė Barbora Darlys, J. 
Olšauskas, choras. Kalbės 
Dr. P. Vileišis, kun. A. Orvi- 
das ir kiti. Bus platinami ka
ro bonai. Programos vedėju 
bus adv. Ant. Stokna.

Baltimorėje vasario 20 d. 
11 vai. Šv. Alfonso bažnyčio
je buvo iškilminga suma už 
Lietuvą. Po sumos iki vakaro 
buvo viešai išstatytas Švč. 
Sakramentas, prie kurio lie
tuviai meldėsi už savo tėvų 
kraštą.

Bridgeporte, Conn., šventė 
paminėta vasario 20 d. iškil
mingu koncertu, kuriam va
dovavo muz. A. Stanišauskas. 
Ryte mišios buvo už Bridge- 
porto lietuvius karius. Salėje 
programai vadovavo kun. A.
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už ką? Nagi, už h 
suvažiavimo aprašy

Tysliavos gynėj
graudžiame išvedi? >rb. Redaktoriau:— 
paneigė nė vieno ,4  
vasario 11 d. paį f 
aprašyme sakinio.! oga žadėtus 10 dol., ku
tenai nurodo, įjos nusiųskit į A. L. Tary- 
certo atidarymas pu ' “ * * ‘
ne 2 vai., bet 1 vali
Be to, jis pamini, i ii plaukiančios aukos į cen- 
ninkų suvažiavh
karo bonų už 61,00 etuvos žmonėms sulaukti 
„Amerikoje” buvo; .svės. Juk ateis diena, ka- 
kad ten buvo nupirt 
žadėta nupirkti ’ 
Karo Paskolos bom 
000 dol. Vadinasi 
kos” aprašyme bor. 
nimas net gerokai 
tas. Pasižadėjimas!
pirkti ir vietoje m Atsimintina, kaip ne kartą 
bonų juk ema tap etuvog padangfje gražią 
tuviams Įskaitymo: ;drią vasaros dieną kildavo 
Tautininkų pasižadi karų vėjas ir rikiuodavosi 
platinti karo^bonąi nsūS) tiršti debesys erdvė- 

kurie uždengdavo gaivin- 
ėlės saulės brili j antiškus

TIKĖKIME ŠVIESIA ATEITIMI

Čion prisiunčiu vasario 16

is centrą. Tegu mano ir ki- 
tikrų Lietuvos vaikų gau-

ą būna sustiprinta viltimi

\ išsisems grobikų pajėgos, 
da sumažės ir vokiečių ir 
sų godumo norai praryti 
ižesnes valstybes bei tau- 
s. šiame pasaulyje nieko 
buvo be pradžios, bet vis
te turės pabaigą.

nuo vasario 16 ibi 
baigos neturi nieko: 
ketvirtąja karo pas njuiiUS) bangomis beplau- 
, inčius ant augmenijos, ant
įrodyti „A-kos i įos vejales, ypač bežėrin- 
„nuodemes , mielai s eferUose, upeliuose. Vė- 
dėkotume. Bet jis i , vįs jaugiau blaškydavo 
padaryti, nes - fi yįUSj kviečius ir kitus aug- 
ka faktais.

J ' U A
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mis, lenkdamas juos že
rti, medžiams šakas laužy
mas, o kai kuriuos ir iš 

dau nei vienos nauji knų išversdamas. Audra, 
jos, ir jau įsigijau ditys, Japai ir dūmų ka- 
tik nusipelniau) 
bronzines žvaigžč 
kampanijų kaspinui

„Be abejo, jau gilt Bet po audros, tamsiems 
naują invaziją Italij besims išsiskirsčius, pasi- 
kelias dienas, ir i lydavo vėl saulutė, rodos, 
laišką, jau žinosi p ug skaistesnė, paberdama 
Betgi šį kartą aš Dtusybę gaivinančių spindu- 
ju, ir yra keistoka!
pie naują invaziją ii

blankoje. Po to aš

loliai lėkdavo, oro paukšte- 
i ir laukų gyvūnai ieško
vo ramios vietos.

, duodama pajėgų ir lau- 
javams, ir daržo gėlelėms,
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ir sodų bei girių medeliams. 
Ir vėl soduos gegutės kukuo
davo, padangėje vieversėliai 
ir kiti paukšteliai sučiulbda
vo, garniai kluonuose danti
mis kalendavo. Visa gamtos 
grožybė dar didingiau atgy
davo, augdavo ir klestėdavo.

Kodėl tad ir mes, lietuviai, 
ir kitos mažos tautos, neturė
tumėm pasitikėti tai Jėgai, 
kuri gali uraganus ir didžiau
sias audras numalšinti, gam
tą naujomis grožybėmis ap
dovanoti? Kodėl mes negali
me manyti ir pasitikėti, kad 
ir po Hitlerio ir Stalino aud
rų Lietuvoje ir kitose šalyse 
patekės skaisti ramybė, se
selės darželiuos radastėlius 
augins, broleliai laukuos šie
nelį piaus, gi kareivėliai dobi
lėliai, žirgelius pasibalnoję, 
budės Tėvynės sargyboje, 
kad niekad, o niekad ten 
prieš ją nesikėsintų nei ru
sai, nei vokiečiai, nei lenkai, 
kad Vilniaus, Gardino, Au
gustavo, Suvalkų, Klaipėdos, 
Tilžės laukuose brolis lietuvis 
laisvas būtų?

Ant. žiemys,
Rochester, N. Y.

Kraujo plazma, milijonų 
žmonių aukota ir Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus prista
tyta Laivynui ir Armijai, iš
gelbėjo daug kareivių ir jū
reivių. Šie centrai turi vėliau
sius įrengimus, o tai remia 
Raudonojo Kryžiaus pinigai. 
Remkite 1944 m. Raudonojo 
Kryžiaus Fondą ir padėkite 
išgelbėti gyvybes mūsų ka
reivių ir jūreivių.

Žengiant į trečiuosius mū
sų karo metus, mes randame, 
kad mūsų kovos vyrai yra už
imti galingose ofenzyvose 
aplink visą pasaulį. Jiems pa
remti, namų frontas turi bū
ti palaikytas sveikas ir stip
rus — gi jėga ir sveikata rei
kalauja gero maitinimo. Ofi
cialūs valstybės vyrai sako, 
kad tai reiškia vartojimą ati
tinkamo kiekio ir rūšies mai
sto. Tačiau yra taip pat pa- 
splėptas alkis — tai yra tos 
rūšies alkis, kada kūnas ne
gauna tinkamos rūšies mais
to palaikymui jame energi
jos ar nusidėvėjusių narvelių 
pakeitimui medžiagos, žmo
nės, kurie kenčia nuo paslėp
to alkio, greičiau pailsta, ga
li greičiau turėti nelaimę, į- 
vykstančią dėl nuovargio, ir 
iš viso neturi atsparumo li
goms ir jų moralė krinta. Vi
sa tai reiškia nustojimą va
landų — valandų, kurios yra 
taip svarbios mūsų karo pa
stangoms.

Nors mūsų maisto ištekliai 
yra pakankami, karo ir žie
mos pareikalavimai atnešė 
šiokių tokių trūkumų. Užti
krinti pakankamą dietą pa
gal šias aplinkybes, mes tu
rime įprasti sveikai maitin
tis.

Vyriausybė paruošė „Tau
tinį Karo Meto Maitinimo 
Vadovą,” kad padėtų planuo
ti maistingus karo meto val
gius. Tai yra oficiali maisto 
diagrama, kuri paduoda sep
tynias maisto grupes, kurios 
turėtų būti valgomos, jeigu 
norima palaikyti gerą svei
katą. Kasdien valgant po vie
ną valgį iš kiekvienos septy
nių grupių, žmogus gaus vi
są maisto vertę, kuri jam rei
kalinga palaikyti sveikatai. 
Atveju jei kurio nors maisto 
dėl aukštų kainų ar raciona- 
vimo ženklų trūkumo negali
ma gauti, žmonės gali pasi
rinkti kitą valgį iš tos pačios 
grupės, ar tos pačios vertės 
valgį iš kitos grupės.

Naujasis „Tautinis Karo 
Meto Maitinimo Vadovas” 
labai padės šeimininkėms su
prasti gerą karo meto maiti
nimą. Jis padės šeiminin
kėms pasirinkti ir planuoti 
sveiką, maistingą maistą ir 
padės kaipo patogus vado
vas pasirinkti pakaitalą val
giams, kurių šiuo metu trūk
sta. šį vadovą galim gauti 
dykai, rašant — ..Basic 7, 
Washington 25. D. C.”

OWI.

Anglijoje pradėta registra
cija 16 metų jaunuolių vie
šiems darbams.

Švento Andriejaus parapijoj, New Britain, Conn., galime džiaugtis šia grupe jau
nų moterų, kurios yra susibūrę į „Šv. Andriejaus Guild”. Vasario 15 d. jos iškil
mingai atšventė savo 3 metų gyvavimo sukaktį, ši organizacija pavyzdingai 
darbuojasi savo narių asmenybės tobulėjimui, bažnyčios ir kitų naudai.

SLAPTOJI LIETUVOS SPAUDA
APIE RYŠIUS SU LENKAIS

Lenkijoje ir Lietuvoje yra 
platinamas 4 pusi, lenkų lei
dinėlis „Nasze Stanowisko w 
Sprawie Litewskiej”. Lenkai 
apgailestauja dėl Lietuvoje 
susidariusios pažiūros, kad 
unija su Lenkija Lietuvai bu
vo nelaimė. Pagal lenkus, jei 
ne ta unija, tai Lietuva būtų 
sulaukusi prūsų likimo. Len
kija niekada nebūsianti abe
jutiška Lietuvos likimui, jau 
kad ir dėl geografinės tų tau
tų padėties. Rusijos įsikurdi- 
nimas prie Nemuno lenkams 
būtų — pavojumi, lietuviams 
—išnaikinimu. Lenkai, esą, 
neturį ištautinimo siekimų, 
tik norį, kad Lietuva taptų 
lojaliu vidurinės Europos 
konfederacijos nariu. Vilnių 
lenkai taipgi laiką neatski
riamu nuo Lenkijos: Lietu
vos įėjimas į vidurinės Euro
pos sąstatą garantuosiąs jai 
sugrąžinimą -Klaipėdos uos
to. Net gi Rytprūsių dalis, 
kurią dar būtų galima turėti 
vilties atlietuvinti, galėtų 
priklausyti Lietuvai. Būsimo 
valstybių bloko rėmuose Len
kija su Lietuva norinti gy
venti pačiuose geriausiuose 
santykiuose, nesiekiant jo
kio ekonominio ar kitokio 
išnaudojimo. Lietuva, kaip i 
aukštos ūkio kultūros kraš
tas, rasianti puikų lauką pre
kių mainams su kitais konfe
deracijos nariais, kurių už
daviniu pirmoj eilėj bus pra
monės atstatymas.

Toliau, pareiškiamas nepa
sitenkinimas „Lietuviškos vi
suomenės atlaužomis”, kurie

nusikaltę prieš lenkų bei žy
dų teises, bei prieš jų nuosa
vybę. Pagaliau dar kartą pa
brėžiama, kad lenkų visuome
nė turi parodyti kuo toliau
siai einančią iniciatyvą ir ge
rą valią, kad prieitų su lietu
vių visuomene prie susiprati
mo ir bendradarbiavimo ko
voje už laisvę ir bendrą atei
tį.

Tai toksai, pagrindiniais 
bruožais, lenkų slaptojo lais
vės sąjūdžio balsas dėl san
tykių su lietuviais.

Į šį lenkų žodį Lietuvos 
Laisvės Kovotojų Sąjunga 
yra davusi platų atsakymą 
(20 pusi, mašinėle rašytų). 
Šio teksto dar mes negavome, 
tik žinome, kad ten, pareiš
kiant norą bendradarbiauti 
su visomis laisvės siekiančio
mis tautomis, Vilniaus klau
simu aiškiai pasisakoma 
prieš lenkų pretenzijAs.

LKFSB. Londono kores
pondentas gavo kitą slaptojo 
Lietuvos veikimo vadų raš
tą, kuriame be kitko rašoma:

—Kaip šiuo atveju lietu
vių visuomenė galvoja dėl ga
limo lietuvių-lenkų bendra
darbiavimo? Lietuviai šiuo 
metu žiūri visiškai realiai į 
padėtį. Lietuviai jokios nea
pykantos lenkų atžvilgiu iš 
principo neturi. Tačiau, to 
paties laukia ir iš lenkų, ypač 
iš Vilniaus krašto pusės. Gal
vojama, kad dabar ne laikas 
diskusuoti dėl įvairių smulk
menų, praeities nesusiprati
mų. Reikalinga žiūrėti į da
bartį ir iš dabarties padėties

išeiti, norint ką nors konkre
taus ir pozityvaus pasiekti. 
Reikalinga taip pat galvoti 
ir apie artimesnę ateitį, kada 
mums gal bendromis jėgomis 
teks atremti bendrą priešą, 
iš rytų. Taigi, pirmon eilėn 
šiuo metu reikalinga būtų 
veikti bendrai prieš okupan
tą, vykdant pasyvų pasiprie
šinimą, o toliau ruoštis arti
mosios ateities įvykiams.”

„Daily Telegraph” įdėjo 
poros lenkų atsiliepimų) jų 
tarpe rašė ir buv. Vilinaus 
univ. prof. Komarnicki, da
bar Lenkijos teisingumo mi- 
nisteris) į Chichestono De
kano straipsnį. Tasai angli
konų dvasininkas anglų spau
doje paskelbė šitokį įdomų 
pareiškimą:

— Mano supratimu, Vil
nius niekada nebuvo lenkų 
miestu. Tai buvo sena Lietu
vos sostinė ir tik nežymus 
lenkų gyventojų skaičius bu
vo Vilniuje. Aš pats 1919 m. 
buvau Vilniuje, prancūzų ka
rinės misijos būstinėje, kai 
lenkų generolas Želigovskis 
užpuolė Vilnių ir jėga paėmė 
miestą ir aš dar net dabar 
atsimenu, kiek tas žygis gy
ventojų tarpan atnešė kan-

i čių ir nusiminimo.

DZŪKŲ PRIEŽODŽIAI

Nuėjo maišo ir pats pragaišo.

Boba iš ratų, bobos nekrato.

Netikėk moteriškei ver
kiančiai, arkliui prakaituo
jančiam.

Sidabro yla ir velnio maišą 
nraduria.
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geresnės vietos h iti savo kraštus nuo žiaurių turkų jungo. Bet 
ir tikiuosi namo raliai, užimti vien savo kraštų siaurais reika- 
met. 3> nematė visai krikščionijai bendro pavojaus

gyvenimo šio didelio lietuvio, kurio prosenelis

jaila, o tėvas — Lietuvos didysis kunigaikštis 
uenkijos karalius Kazimieras, šiemet sukanka 
lai 460 metų, kai jis mirė.
5ia paduosime ištraukas iš a. a. kun. prof. An-

,ė Sofija Alšėniškė, pagimdė du sunu: Vladislo- 
ir Kazimierą.
Zladislovas gražiai nusipelnė Bažnyčiai savo

savo- pareiga laike ginti

1 Vengriją, o gal ir tolimesnius Europos kraš- 
i. Tuose Azijos ir Afrikos kraštuose, kurie bu- 
patekę į turkų valdžią, nyko krikščionių tikėji- 
te. Tas pats pavojus grėsė dabar ir Europos 
ištams. Popiežiai kvietė krikščionis karalius

s, nematė visai krikščionijai bendro pavojaus 
neatsiliepė į krikščionijos vado paraginimus.

Amerikos Rau<$ [. vienas Vladislovas, kaipo tikras karžygys, 
žius ir Tarptautin’ 
nojo Kryžiaus

jo į šventą kryžiaus karą. Dideliame mūšyje 
e Nišo, Serbijoje, nuveikė turkus, vijo juos to- 

-“•'TV j-k fl.- Turkai, sutraukę iš Azijos daugiau jėgų, už- 
siunte maisto, on jo Vladislovui kelią prie Varnos. Kad ir daug 

žiau teturėdamas kariuomenės, kilnus karžy- 
---- ------------ s nevengė mūšio, bevelydamas garbingai žūti, 

viamsnuo 1941 >u trauktis; metėsi į tirščiausias priešininko

tų reikmenų
Jungt., Tautų

eiles ir kovodamas rado mirtį. Jo kariuomenė bu
vo išblaškyta.

Šv. Kazimiero tėvas Kazimieras tuo laiku valdė 
Lietuvą. Žuvus jo broliui, buvo pakviestas į lenkų 
karalius. Vedė Elžbietą, Austrijoje, Vengrijoje ir 
Čechijoje viešpatavusio ciesoriaus Alberto Habs- 
burgo dukterį. Juodu, gražiai gyvendami, užaugi
no 6 sūnus ir 5 dukteris. Dukterys ištekėjo už į- 
vairių Vokietijos kunigaikščių, o sūnūs įgijo di
delių valstybių sostus: Vladislovas-Čechijos ir 
Vengrijos, Jonas Albertas-Lenkijos, Aleksandras 
- Lietuvos, paskui ir Lenkijos, Zigmantas po jo 
buvo Lietuvos ir Lenkijos valdovas, Fridrichas 
buvo Gniezno arkivyskupas, Krokuvos vyskupas 
ir kardinolas. Tik vienam Kazimiero sūnui Kazi
mierui neteko nešioti karališkos karūnos, už tat 
tuo rūpestingiau jis ieškojo dangaus karalystės.

Šv. Kazimiero giminė buvo labai aukštos kil
mės, iš pačių didžiųjų Europos rytuose viešpata
vusių karalių.

Kai kurie Šv. Kazimiero giminaičiai paliko jam 
gražių krikščioniškos doros pavyzdžių. Senelis Jo
gaila įdiegė Lietuvoje katalikų tikėjimą, dėdė 
Vladislovas buvo kilnus kovotojas dėl krikščioni
jos. Motina Elžbieta buvo labai maldinga ir iš
mintinga moteriškė. Jų gražius darbus, be abejo, 
žinojo Šv. Kazimieras. Jie nuo mažens švietė jau
nam karalaičiui ir padėjo jam pamilti krikščioniš
ko gyvenimo idealą, dėl kurio tiek daug buvo pa
sidarbavę jo pranokėjai.

AUKLĖJIMAS
Šv. Kazimieras, antrasis karaliaus Kazimiero 

sūnus, gimė 1458 metų spalių m. 3 dieną. Iki de
vintų metų augo savo motinos Elžbietos globoje 
ir priežiūroje. Nuo devintų metų tėvas pristatė 
prie jo mokytojus. Pats karalius Kazimieras ne
buvo įgijęs didesnio mokslo. Turėdamas 13 metų, 
gavo valdyti Lietuvos valstybę, ir tapęs karalium 
neturėjo nei laiko, nei noro besimokyti. Bet moks
lą vertino ir rūpinosi savo sūnums duoti didesnį 
mokslišką išsilavinimą, negu pats turėjo.

Mokytoją jiems parinko Krokuvos kanauninką* 
Joną Dlugošą. Tas pagyvenęs jau vyras, gyvo ti
kėjimo, aukštos, griežtos doros, turėjo ne tik rei
kalingo mokslo, bet ir prityrimo, gyvenimo paži
nimo. Buvo vispusiškai išsilavinęs vyras, gerai 
nusimanė politikos reikaluose ir galėjo savo mo
kinius pamokyti, kaip reikia valstybė valdyti. Ge
rai pažindamas savo ir aplinkinus kraštus, parašė 
plačią jų istoriją.

Dlugošas savo istorijoje yra daug rašęs ir apie 
Lietuvos kraštą, apie jos kunigaikščius: Gedimi
ną, Algirdą, Kęstutį, Jogailą, Vytautą ir kitus, 
apie katalikų tikėjimo įvedimą Lietuvoje. Dlugo
šo tėvas dalyvavo Griunvaldo mūšyje. Apie visus 
tuos svarbius Lietuvos istorijos atsitikimus ir 
apie daug kitų daiktų, liečiančių Lietuvą, Dlugo
šas turėjo pasakoti savo mokiniams karalaičiams, 
ir Kazimieras, kad ir Krokuvoj augdamas, galėjo 
iš Dlugošo ir kitų pasakojimo susipažinti su savo 
tėviške Lietuva, kurios ligšiol dar nebuvo matęs. 
Vėliau Kazimieras gavo dar kitą žymų mokytoją, 
italą Pilypą Buonakorskį, kurs paprastai žinomas 
Kalimacho vardu. Jo elgimasis su karalaičiais 
buvo kitoniškas negu Dlugošo. Dlugošas laikė sa
vo mokinius kietoje drausmėje, o Kalimachas 
jiems pataikavo. Su Dlugošu sutikdavo tėvas, mo
tina gi, kaip visados motinos, gailestinga savo 
vaikams, skundė Dlugošo griežtumą tėvui. Tačiau 
tėvas atsakė, kad visi žmonės esą iš to paties mo
lio ir paliko Dlugošui valią bausti išdykaujančius 
karalaičius. Kazimierui tų bausmių nereikėjo tai
kinti, jis savo rimtu būdu lengvai buvo palenkia
mas prie drausmės ir tvarkos.

Savo mokslingumu jauni karalaičiai turėjo pro
gos pasirodyti, apsilankant svetimų kraštų pa
siuntiniams. Trylikos metų karalaitis Kazimieras 
lotyniška prakalba sveikino atvykstantį į Kroku
vą popiežiaus pasiuntinį kardinolą Marko Barbo.

Pradėtą mokslą Kazimierui pertraukė politiški 
tėvų sumetimai. Išmirė Habsburgų ciesorių gi
minė, viešpatavusi Vengrijoje ir Čechijoje. Moti
na Elžbieta, buvusio Vengrijos ir Čechijos kara

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Tiesą pasakė
Jokūbui Ramanauskui pa

rėjus iš darbo, jo šešerių me
tų dukrelė pribėgus sako:

— Tėtuk, duosi man kvo- 
terį?

— Blogi laikai, dukrele, 
nėra kvoterio. Negalima iš
dykauti. Džiaukis, kad tėvas 
duoda tau duonos ir pastogę.

— Jei neduosi man kvote
rio, tai nepasakysiu, ką ledi
nis šiandien mamai sakė.

— Še pusdoleris, greitai 
sakyk, ką ledinis sakė ma
mai...

Buvo ir supuvusių
Grybaitis: (Krautuvėje): 

Šį rytą pas tave pirkau vieną 
tuziną bananų. Parsinešęs 
namon, radau tiktai dešimtį 
bananų. Tu esi apgavikas, ne
teisingas pirklys.

Krautuvininkas: Jokios 
apgavystės tenai nebuvo. Du 
bananai buvo supuvę, tai 
juos išmečiau lauk į bačką.

Naktį miega
Gydytojas: Tamstelė sakai 

turinti nepakenčiamus skaus
mus. Ar jie naktį ar dieną 
jus daugiausia kankina?

Ligonė: Tur būt... tiesa 
naktį... bet tikrai negaliu pa
sakyti.

Gydytojas: Kodėl ne?
Ligonė: Aš visuomet naktį 

miegu.

Nereikia galvos varginti
Vyras: Ką, ir vėl naują 

suknelę nusipirkai? Žinai, 
kad tokiems dalykams...nėra 
pinigų.

Moteris: Tegul tavo galve
lė nesirūpina apie tai. Aš pa
ti tą suknelę užsidirbau.

Vyras: Kaip tai? Kokiu 
būdu?

Moteris: Vakar žydui par
daviau tavo žieminį paltą, ir 
už tuos pinigus nusipirkau 
šią suknelę.

Kareiviškas atsakymas
Karininkas: Dėlko iš visų 

gyvulių arklys yra protin
giausias?

Eilinis kareivis: Dėlto, 
kad jis pakaustytas visom 
keturiom kojom.

Pranas Bekampis

Apsaugok, Viešpatie, nuo 
maro, bado, vainos ir bobos 
hespakainos.

šimtas uodų ir kumelę pa
plauna.

Pavalgiau kaip ant tėvo ve- 
seilios.

liaus Ladislovo sesuo, liko artimiausia tų kraštų 
paveldėtoja ir jų sostus norėjo įgyti savo sūnums. 
Tėvams rūpinantis, kai kurie Vengrijos didikai 
paskelbė 12 metų vaikelį Kazimierą Vengrijos 
karalium, ir tėvas pasiuntė 1471 metais jaunutį 
savo sūnų užimti Vengrijos sosto. Pristatė jam 
patarėjų didikų ir davė 12,000 samdytos kariuo
menės.

Bet vengrų dauguma nepripažino paveldėjimo 
teisių, kuriomis rėmėsi Kazimiero motina. Jau 
pirmiau jie buvo pasirinkę sau karalium suau
gusį, prityrusį savo tautos žymų vyrą, Motiejų 
Korviną. Kazimieras nerado tvirto palaikymo 
Vengrijoje, prie jo teprisijungė tik kai kurie Ven
grijos didikai. Kariuomenė, susamdyta tik trum
pam laikui, negaudama algos, išsiskirstė, ir ka
ralaitis Kazimieras, neįgijęs Vengrijos sosto, tu
rėjo grįžti namo.

Jausmingas jaunikaitis labai atjautė tą didelį 
smūgį. Sugrįžęs nedrįso viešai rodytis sostinėje 
ir kai kurį laiką gyveno mažame miesčiuke. Tė
vų prikalbinę jamas, bet gi nenorėjo dar iš karto 
nusileisti, rašinėjo raštus kitų kraštų valdovams, 
įrodinėdamas, kad teisingai ginąs savo teises ir 
ieškąs savo motinos palikimo. Tik vėliau Kazimie
ras suprato, kad jo veržimasis į svetimą valstybę 
prieš tautos norą buvo neteisingas. Ir Lenkijos vi
suomenė nepritarė tam karui. Kai kurie patarėjai 
iš karto sakė, kad gaila esą svetimai valstybei ^ati
duoti gabiausią karalaitį, kad jis reikia verčiau 
pasilaikyti sau, o vengrams geriau būtų duoti ma
žų gabumų Vladislovą. Tam karui tėvas padarė 
didelių skolų. Toliau norėdamas kovoti su Korvi- 
nu, tėvas Kazimieras susirėmė su popiežium, kurs 
norėjo įvykdyti visų krikščionių karalių taiką, 
kad jie sujungtomis jėgomis tuo geriau galėtų 
kovoti su bendru krikščionijos priešininku, tur
kais. O Kazimieras ir Elžbieta dėl savo tik gimi
nės reikalų skaldė krikščionijos jėgas. Tas tėvų 
klaidas Šv. Kazimieras stengėsi vėliau atitaisyti.

Tuo tarpu nepavykus Vengrijos žygiui, Kazi
mieras sugrįžo prie mokslo ir mokėsi iki šešiolik-
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Philadelphijos Žinios
ĮSPŪDINGAS VAIDINIMAS

Vasario 20 d. Šv. Kazimie
ro parapijos jaunimas —Vy
čiai tikrai gražiai pasirodė. 
Jie vaidino 5 veiksmų dra
mą— „Leitenantas Antanas”.

Tai vaidinimas, pritaikin
tas mūsų laikams. Jis buvo 
paskirtas kariams ir jų šei
moms pagerbti. Jaunieji ar
tistai tikrai daug įdėjo savo 
darbo ir sielos į tą vaidinimą, 
nes visi taip artimai pergy
vena dabartinio karo sunku
mus.

Nepaisant, kad vaidinimas 
yra sunkus, dramatinis, ta
čiau jie suvaidino, galima pa
sakyti, labai gerai. Pažymė
tina, kad lietuvių kalba buvo 
vartota vaidinime labai gry
na ir žodžiai ištariami taisy
klingai. Tas parodo, kad ir 
šių laikų jaunimas, kaip ir jų 
tėvai, dar gali lietuviškai dai
nuoti, kalbėti ir net vaidinti. 
Vyčiams tenka didelė garbė, 
kad jie seka savo Konstitu
cijos nurodymus ir dirba Die
vui ir Tėvynei.

Atskirai reikia pažymėti 
jų gražų visų bendradarbia
vimą savo veikime. Prie vai-

dinimo parengimo buvo daug 
ir sunkių darbų, bet kai visos 
rankos supuolė, tai viską 
gražiai parengė, kad visi ga
lėjo pasidžiaugti jų darbais.

Bene daugiausiai dirbo, 
kiek iš šalies žiūrint buvo ga
lima pastebėti, Ona Rimgai- 
laitė, kuri ir sufleriaus rolę 
atliko, Elena Jankauskaitė, 
kuri grimavo, Elzbieta Side- 
ravičiūtė, Marijona Bigenytė, 
Eleonora Jablonskytė ir kt. 
Vaidintojai, be savo sunkaus 
vaidinimo darbo, dar taip uo
liai per visą laiką pagelbė
jo rengti salę, sceną, plati
no bilietus ir tt. Jiem tenka 
dviguba garbė.

Prie vakaro parengimo pri
sidėjo ir visokeriopai rėmė 
kun. V. Vėžis ir Juozas Bu
rokas. Jaunimas jiems yra 
dėkingas. Nemaža dirbo ir vi
si kiti darbininkai, ypač po
nia K. Šaulienė, kuri visą šei
mininkavimo uždavinį suma
niai atliko.

Vaidinimo susirinko pažiū
rėti keli šimtai žmonių. Su
sijaudinę sekė taip rimtą ir 
gražiai suvaidintą veikalą. 
Daugumos akyse matėsi aša
ros.

FRONTO UGNYJE

VASARIO 16 MINĖJIMAS

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

i TeL REgent 8434.

I RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Steponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

I 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Jonas Šimaitis yra vienas 
pirmųjų mūsų karių, kurie 
dalyvavo didžiausiuose mū
šiuose, buvo ugnyje jau ke
lis kartus. Kariuomenėn iš
ėjo 1941 m. spalių 28 dieną. 
Ir metų nelaukus buvo išvež
tas į Angliją. Iš ten, prasidė
jus mūšiams, jis tuoj buvo 
su pirmaisiais kariais Afri
koj. Čia gyveno dieną ir nak
tį baisią ugnį, nes dieną kai
tino karšta saulutė, o naktį 
svilino priešo patrankų, kul
kosvaidžių ir bombų ugnis. 
Kartais nežinai, kur esi, ar 
dar gyveni, ar jau tik manai, 
kad gyveni, kai visur aplink 
tik mirtis ir kraujas siaučia.

Vos tik spėjo užgesyti Af
rikos karščius, tuoj buvo nu
siųstas į kitą mūšio lauką. 
Persikėlę per vandenis jau 
jie narsiai kariavo Sicilijoj. 
Ką čia išgyveno, negali žo
džiais ar raštu išreikšti, 
žodžiais „Gyvenau ugnyje ir 
ugnimi”, galėtų išreikšti bent 
dalį jo baisių pergyvenimų.

„Atėjo Velykos, — rašo jis 
savo laiške mamytei ir na
miškiams, — tyruose mes tu
rėjom Velykas švęsti, čia tik 
vieną tą patį turėjom, kad 
lauke buvo altorius, ir iš vi
sų apylinkių kariai su sunk
vežimiais buvo vežami daly
vauti Velykų pamaldose. Nu
vargę, pailsę, sužeisti, viltin
gai klaupėme ant žemės ir 
stiprinomės Komunija, kad 
bent Prisikėlęs Išganytojas 
palaikytų nenupuolusią mūsų 
dvasią. Ir laiškus turėdavom 
rašyti karo lauke, laukdami 
vežimų atvažiuojant, kad ga
lėtumėm važiuoti pamaldų. 
Tuo laiku rasdavom laiko pa
rašyti laiškų. Taip, lengva 
pasakyti — karas, bet tik 
pergyvenęs jį gali suprasti, 
ką jis reiškia ir kokią bai
sybę jis neša ant visų žmo
nių, karių ir jų šeimynų. To
dėl gal nėra didesnio tikslo, 
kaip melstis, kad visi tie ka
rai niekada nebepasikartotų, 
kad visi taikoj ir ramybėj 
gyventų”.

Jono mamytė ir sesutė 
karštai meldžiasi už savąjį 
karį, kurs tiek daug pergyve
no ir dar kiek turės pergy
venti.

Vasario 20 d. Liet. Muzika- 
lėje salėje įvyko Vasario 16 
šventės minėjimas.

Programa buvo gan įvairi 
ir... ir pernelyg ilga-ją ir ant 
jaučio „skuros” būtų sunku 
surašyti. Todėl miniu tik tai:

Kalbėtojų tarpe buvo kun. 
Dr. Vyt Martusevičius ir iš 
„mainų” atvykęs kun. Jer. 
Bagdonas. Raudonajam Kry
žiui surinkta 263 dol. Karo 
bonų išpirkta už 11,225 dol. 
Bonų platinimu ypatingai rū
pinosi adv. Kazys Čeledinas, 
o Raudonojo Kryžiaus reika
lais — Juozas Kavaliauskas. 
Programos vedėju buvo Kle
mensas Steponavičius.

K. V.

SVEIKAS VANDENYNE

AMERICAN sfa RED CROSS
WASHINGTON, DC.

Raudonasis Kryžius veikia 
su mūsų pulkais užjūry

Būdami kartu su mūsų ko
vojančiais vyrais, prie fron
to, kaip ir užfrontėj, Raudo
nojo Kryžiaus atstovai tęsia 
savo darbus. Jie prižiūri, kad 
aviatoriai, mechanikai, pėsti
ninkai ir kiti neturėtų jokių 
asmeninių problemų, kurios 
jiems trukdytų jų darbus.

Jeigu kareivio šeima rei
kalauja pagalbos, jeigu kas 
nors netikėtai įvyksta, šie 
Raudonojo Kryžiaus atstovai 
tuoj padeda. Kur tik randa
si Amerikos pulkai, ten irgi 
randasi Raudonasis Kryžius, 
kuris yra pasirengęs jiems 
pagelbėti visuose reikaluose, 

j Harold L. Stanton, Raudo- 
l nojo Kryžiaus atstovas, A- 
merikos aerodrome, Anglijoj 
paaiškino: „Mūsų darbas už
sienyje yra skirtingas nuo 
darbų namie. Kada problema 
liečia šeimyninį reikalą, mes 
turime siųsti kabėliuotus už
klausimus. Beveik kiekviena
me atsitikime mes galime 
teikti pagalbą, kareiviui ir jo 
šeimai.

Palinksminti šiuos vyrus 
laisvu laiku, Raudonasis Kry
žius turi poilsio centrus prie

aerodromų ir klubus, čia jie 
randa visokių pasilinksmini
mų, užkandžių. Didelių mies
tų klubuose maistas, nakvy
nė ir puikios programos 
jiems parūpinama.

Visą Raudonojo Kryžiaus 
darbą finansuoja savanorių 
aukos ir kontribucijos. Rau
donojo Kryžiaus Karo Fon
das, kurio siekinys yra $200, 
000,000, bus sukeltas kovo 
mėnesy. Visų parama būtinai 
reikalinga. Visi aukokime

LANKOSI LONDONE 
LIETUVIAI KARIAI

SLAPTOS KONFEBEn
JOS 25 M. SUKAKTIS Provide

tų savo amžiaus metų. Abu mokytoju gyrė Kazi
miero nepaprastą mokslumą ir negalėjo juo atsi
gėrėti? Kalimachas vadina savo mokinį stebėtinu 
jaunikaičiu. Kazimieras mylėjo mokslą, rūpestin
gai mokėsi, mėgo draugauti su mokytais vyrais, 
įgijo daug žinių ir gerai prisirengė prie aukšto pa
šaukimo, kuriam jį skyrė tėvai, valstybei valdyti.

POLITIKAS
Vos Kazimieras 1475 metais pabaigė mokslus, 

tėvas tuojau paėmė jį į gyvenimo mokyklą. Kazi
mieras drauge su tėvu dalyvauja Vilniuje sveti
mų pasiuntinių priėmime, 1476 m. Prūsijos Ma
rienburge susivažiavime su Vokiečių Ordino ma
gistru, 1478 m. Lenkijos seime. Matyti, tėvas no
rėjo, kad Kazimieras greičiau pažintų valstybės 
reikalus, įgytų prityrimo, reikalingo valstybei 
valstybei valdyti, ir būtų ilgainiui jam pagelbi- 
ninkas, o paskui jo įpėdinis.

Lietuva pirmoji pareiškė norą gauti Kazimierą 
sau karalium. Tėvas, užsiėmęs Lenkijos reika
lais, tenai daugiausia gyvendamas, negalėjo be- 
aprėpti daugybės abiejų valstybių reikalų. Todėl 
Lietuvos didikai per seimą, laikytą Breste 1478 
metais, karštai prašė karaliaus, kad vieną savo 
vyresniųjų sūnų paskirtų Lietuvos didžiuoju ku
nigaikščiu ir atiduotų jam valdžią. Bet karalius 
niekaip nenorėjo paleisti valdžios iš savo rankų 
ir griežtai atsisakė prie savo gyvos galvos kam 
nors kitam atiduoti Lietuvos valdymą.

Nedavęs Lietuvai valdyti savo sūnaus, karalius 
Kazimieras 1479 metais persikėlė gyventi į Lie
tuvą ilgesniam laikui, net penkeriems metams, ir 
pasiryžo labiau užsiimti Lietuvos reikalais.

Drauge su savim pasiėmė į Lietuvą ir sūnų Ka
zimierą. Bet neramiais laikais teko Kazimierui 
ilgesnį laiką pagyventi savoj tėvynėje. Lietuva 
būtinai norėjo turėti atskirą nuo Lenkijos savo 
valdovą, ir kada karalius Kazimieras nesutiko 
duoti valdžios savo sūnui, lietuvių visuotiniu ne
pasitenkinimu pasinaudojo kai kurie Lietuvos 
kunigaikščiai, sutarę nugriauti Kazimiero kara-

Jonas Vitkunas jau baigė 
savo jūrininkystės mokslą ir 
dabar pasisveikino su mėly
nuoju putojančiu vandenynu. 
Šis Šv. Kazimiero parapijos 
jaunuolis visada troško ke
liauti vandenimis ir plaukioti 
jo bangomis. Todėl atėjus 
reikalui jis tuoj savanoriu į- 
sirašė į laivyną ir ten sėkmin
gai tarnauja.

Jonas 1935 m. baigė šv. 
Kazimiero pradžios mokyklą 
ir 1939 Philadelphijos South 
High. Būdamas namie nebi
jojo pagelbėti parapijai ir vi
sada dirbdavo parengimuose. 
Jis priklausė ir veikė prie šv. 
Vardo draugijos bei kitose 
jaunimo draugijose. Prieš į- 
stodamas Laivynan, dirbo 
Bendix Aviation Corp. Jis 
tarnyboj jau nuo 1942 m. | liauskas išvyko tarnauti savo ' 
gruodžio mėn.

Savo laiškuose tėveliams, 
kurie gyvena 1917 E. Moya
mensing Avė., rašo, kad jam 
patinka vandenynai, mėly
nės, bangos, karts nuo karto 
pasirodančios didžuvės, gy
vos ar gelžinės. Kartais užei
na noras sau dainuoti „Plau
kia sau laivelis”~ar kitą 
kią lietuvišką dainelę 
traukti.

Kai arčiau Lietuvos 
plauks, tai tikrai garsiai 
dainuos, kad ir Lietuva 
girstų. Linkim jaunuoliui 
sėkmingai sugrįžti.

NAUJAS KARYS

Vasario 17 d. žymus base
ball žaidėjas Tomas Kava-

ko- 
už-

at- 
už- 
iš-

KLUBAS SU PARAPIJA

kraštui. Jaunuolis jau buvo 
pasižymėjęs žaidikas, o 1942 
buvo savo lygos čempijonas, 
nes daugiausia „homerun” 
padaręs ir „hit” gavęs.

Kaip jis kaipo žaidikas bu
vo išsilavinęs ir gabus, taip 
kaip žmogus labai simpatiš
kas, malonus, pamaldus, ge
ras parapijietis. Kai tik su
grįždavo žiemos laikui į Phi- 
ladelphiją, tai jį visuomet pa
matysi bažnyčioj. Jis mokėjo 
sportą sutaikyti su savo reli
giniu gyvenimu ir tas jam ne
buvo sunku.

Linkime ir naujame gyve
nimo ir veikimo lauke dide
lio pasisekimo ir tikros lai
mės. Manome, kad ir ten jis 
suras savo draugų ir ne kar
tą galės palinksminti drau
gus savo gudriais žaidimais. 
O jei reiks kada nors ir ki
tokį „žaidimą” atlikti, tai jis 
nieko nepabijos. Manoma, 
kad sugrįžęs jis gal ir iš lie-

Pietinės dalies lietuvių klu
bas, 928 E. Moyamensing 
Avė., savo susirinkime vasa
rio 13 d. vienbalsiai nutarė 
prisidėti prie Šv. Kazimiero 
parapijos jubiliejaus minėji
mo. Tuo tikslu jie Atvelykyje 
rengia balių, kurio visas pel- tuvių baseball komandą suor- 
nas bus parapijai. Pagirtina! ganizuos.

liaus valdžią, išžudyti visą jo giminę ir patiems 
pamti valdžią. Vadovavo tam sąmokslui surusė
ję Algirdo giminės kunigaikščiai: Mykolas Alel- 
kavičius ir Fedoras Bielskis. Padėjo jiems taip 
pat surusėjęs kunigaikštis Ovanas Alšėniškis. 
Jie turėjo paramos buvusioje Kijevo kunigaikš- 
kštijoje, kur pirma viešpatavo Alelkavičius, ir 
kitose Rusijos žemėse. Karaliaus giminės išžu
dymas turėjo įvykti per Fedoro Bielskio vestuves, 
nes į didelį susivažiavimą galima buvo be įtari
mo atsivesti savo ginkluotų šalininkų. Bet maiš
tininkų kunigaikščių rengimasis, ginklų gabeni
mas buvo pastebėtas, praneštas karaliui ir jis 
įsakė suimti kaltininkus. Bielskis suskubo pas
prukti į Maskvą, du gi kitu kaltininku karalius 
atidavė didikų teismui, kurs nubaudė juos mir
timi.

Tas baisus sąmokslas paliko jaunam Kazimie
rui nemalonaus įspūdžio. Jis pamatė, kad Lietu
voje perdaug įsigalėjusi rusų stačiatikių įtaka. 
Jau nuo Algirdo laikų jai buvo pasidavusi lietuvių 
didikų dalis, priėmė stačiatikių tikėjimą, vartojo 
rusų kalbą ir taip visai surusėjo. Be to, prie Lie
tuvos valstybės prijungtos Rusijos žemėse gyve
no didelis skaičius rusų stačiatikių. Visus juos - 
palaikė Maskva, kuri tykojo atplėšti nuo Lie
tuvos valstybės rusų gyvenamas žemes. Maskva 
neapkentė, lietuvių katalikų, nelaikė jų tikrais 
krikščionimis, antrą kartą krikštydavo katalikus, 
jei kuris prisijungdavo prie stačiatikių cerkvės. 
Tą lietuvių katalikų neapykantą Maskva skleidė 
Lietuvos valstybėje ir skaldė jos jėgas.

Kazimieras suprato, koks didelis pavojus gre
sia lietuvių tautai, jei toliau tas nusistatymas 
prieš lietuvius plis Lietuvos valstybėje, ir buvo 
pasiryžęs jį stabdyti.

Sąmokslą numalšinęs, karalius dar ilgam laikui 
paliko Lietuvoje jos reikalų tvarkyti, sūnų gi Ka
zimierą išsiuntė į Lenkiją, kur jis per dvejus me
tus ėjo tėvo karaliaus pareigas. Iš to matyti, kaip 
tėvas pasitikėjo savo sūnumi Kazimieru, jei jam 
pavedė svarbias Lenkijos valdymo pareigas.

Sausio 16 d. Londone lietu
vių choras turėjo savybės 
koncertą, daugumoje suside
dantį iš liaudies dainų. Buvo 
ir religinis paveikslas — trys 
Karaliai pas Kūdikėlį Jėzų.

Po prakalbų ir užkandžių 
jaunimas smagiai dalyvavo 
tautiniuose šokiuose ir rate
liuose. Liepos mėnesyje tiki-

Vasario 24 d. suėjo 30 J 
tų nuo pirmos slaptos J 
sarininkų konferencijos. 1

„Pavasario” sąjunga J 
galingiausia Lietuvos jj 
mo organizacija. Į ją kaj 
kiškasai Lietuvos jaunį! 
buvo pradėjęs burtis! 
1911 metų. Greitu laikui 
organizacija tiek sustipta 
kad 1912 metais pradėjo]! 
ti savo laikraštį — „Pavl 
ris”. Jau pirmais metais J 
kraštis turėjo 3000 skaitlį 
jų-

Įsidėmėtina, kad tuos J 
vo darbus pavasarinio 
įstengė atlikti sunkiais™ 
okupacijos laikais. Okupd 
jos sąlygų nepaboję, pad 
rininkai 1914 m. buvosna 
kę savo platesnę konferenį 
ją-

Per nepriklausomą Litį 
vos gyvenimą „Pavasaij 
sąjunga iš kaimo jaunuti 
prisiaugino sau vadų irt 
re jo keliasdešimts tūksta 
čių narių-

Karo bonai — tai tvii 
ginklas prieš agresorius.

si sulaukti lietuvių choro iš kime jŲ ko daugiausia.
Glasgovo ir jungtinėmis jė- 
komis padaryti didelį lietu
viškos dainos koncertą.

Londone dabar yra daug 
USA lietuvių karių. Londo
no lietuvių kleboną kun. Dr. 
K. Matulaiti neseniai aplankė 
Vincas Žėglis, gyv. New Yor
ke. Jisai 19 mėn. gyveno ka
rinėje stovykloje Islandijoje, 
bet jam pabodo šaltis, tai, 
atvyko trim savaitėm atosto
gų Londonan. Taipgi pas 
Londono lietuvius lankėsi iš 
Baltimorės kilęs karys Pet
ras Makarauskas.

Sausio 17 d. lietuvių baž
nyčioje Londone buvo atlai
kytos gedulingos pamaldos 
už a. a. prez. Ant. Smetonos 
vėlę. Pamaldose dalyvavo 
Lietuvos min. B. K. Balutis, 
Latvijos min. Zarin ir Esti
jos min. Torma su visų trijų 
pasiuntinybių tarnautojais. 
Katafalis buvo papuoštas lie
tuviška trispalve. Tarp pal
mių šakų matėsi mirusio pre
zidento atvaizdas.

Londoną pradėjo dažniau 
lankyti vokiečių lėktuvai. Iki 
šiol ten esančioms lietuvių įs
taigoms žymesnių nuostolių 
nepadaryta.

Raudonasis Kryžius ir 
Tarptautinis Raud. Kryžius 
pagelbėjo net 35,000.000 vy
rų, moterų ir vaikų iš 30 skir
tingu šalių. Remkite šį dar
bą! Aukokite 1944 m. Rau- 
nojo Kryžiaus Karo Fondui!

• _

Ir jaunas karalaitis neužvylė tėvo pasitikėjimą 
parodė turįs užtektinai gabumų valstybei valdyti. 
Tėvas, besiskverbdamas į svetimas valstybes, 
Vengriją ir čechiją, buvo praskolinęs valstybę, 
užstatęs jos turtus, nebegalėjo apmokėti reikalin
giausių išlaidų. Sūnus, protingai tvarkydamas 
valstybės ūkį, vengdamas nereikalingų išlaidų, 
taupydamas pinigus, vėl sutvarkė jį, galėjo ir 
reikalingiausias išlaidas apmokėti, ir palengva 
pradėjo atpirkinėti užstatytas žemes.

Tėvas, palaikydamas Čechijos heretikus husi
tus, buvo pagadinęs santykius su Bažnyčios gal
va. Sūnus, numanydamas, kaip svarbu valstybei 
gerai sugyventi su Bažnyčia, susitaikė su ja.

Karalaičio dvaras davė gerą doros pavyzdį. Ne
tikę patarėjai buvo šalinami iš dvaro. Kazimieras 
labai brangino teisybę, stengėsi ją palaikyti vi
soje valstybėje. Išgaudė ir išnaikino plėšikus, nuo 
kurių labai kentėjo ramūs gyventojai. Taip per 
tą trumpą laiką, kuriuo jam teko valdyti valsty
bė, parodė didelių valstybinių gabumų.

Buvo toli matantis politikas, žiūrėjo ne tos nau
dos, kuri tam kartui rodosi svarbi, bet į valdy
mo pagrindą dėjo dorą. Brangino katalikų tikė
jimą, kurs duoda žmonių gyvenimui tvirtus dės
nius ir pastovią tvarką. Todėl labai brangino nuo
pelnus savo senelio Jogailos, įvedusio į Lietuvą 
katalikų tikėjimą ir drauge su juo įdiegusio lietu
vių tautai vakarų Europos kultūrą. Rūpėjo jam 
visos krikščionijos gerovė, todėl jis garbino kar
žygiškai žuvusį savo dėdę Vladislovą ir prašė 
Kalimacho, kad aprašytų jo gyvenimą. Ir pats 
Kazimieras būdamas vakarų Europos kultūros 
šalininkas, stengėsi sulaikyti įsigalėjimą Lietu
voje stačiatikių cerkvės.

Po dviejų valdymo metų Lenkijoje, Kazimieras 
1483 metais vėl atvyko į Lietuvą. Apie jo veiki
mą čionai nieko nežinome. Gal mažai tegalėjo 
besidarbuoti čia dėlto, kad pasireiškė jo sunki li
ga, džiova. Tęvas tuo tarpu buvo sugrįžęs į Len
kiją, bet, sužinojęs apie sūnaus sveikatos pablo
gėjimą, pasiskubino vėl į Lietuvą. Rado jį be-
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T organizacijų, ku- i ] 
" Waterburio Lietu- į nė 
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® teikiamą Tarybai1 či

'b

gulintį Gardine, kame netrukus karalaitis pas 
mirė.

Palaidotas koplyčioje, kurią karalius Kazimie 
ras buvo pastatęs prie katedros bažnyčios Vilnii 
j e. Joje vėliau buvo palaidoti ir kai kurie kiti Ji 
gailos giminės nariai: Karalius Aleksandras,Zi| 
manto Augusto žmonos, Ezbieta Habsburgaitži 

liška. Karalius Kazimieras padarė gausių užraš 
kad katedros prelatai ir kanauninkai kasmet d 
rytų atminimą už jo sūnų Kazimierą, laikydafl 
ekzekvijas ir Mišias. gale priimta re-i a

Tęvas, kuris labai mylėjo ir brangino sūnųK kurią perskaitė 3.\g 
zimierą,_jo mirtimi buvo labai prislėgtas. D? L Surinkta keli šim-\< 
laiką liūdėdamas negalėjo nurimti ir užsiimi Amerikos! 
valstybės reikalais.

Gailėjosi Kazimiero ne tik tėvas, gailestis buų 
visuotinis abiejose valstybėse, Lietuvoje ir Lent 
kijoje. Gailėjosi ne tik savi, bet ir svetimų valstjl 
bių vyrai, pažinę gražią Kazimiero sielą. Buvusų 
Kazimiero mokytojas Kalirnachas yra parašų 
apie velionį, kad jis turėjęs arba negimti arbaafflj 
žinai gyventi. Peremišlio vyskupas išsitarė, kų 
karalaitis buvęs stebėtinos doros, išminties ii 
mokslo, įgijęs daugelio meilę.

Tuojau po Kazimiero mirties pradėjo sklisuj 
nuomonė, kad jo gyvenime pasireiškę nepaprasti 
dorumo ir kad jis turi būti priskaitytas prie šven*| 
tųjų.

Barbora Radvilaite, todėl ji ėmė vadintis kari i. . . . .
liška. Karalius Kazimieras nadarė mausiu užraš J, dėkojo pirmi-

Tarybai paremti, 
rti, kad Taryba de
ngiau pastangų di
lios sumai sukelti, 
tame nusiųsti A. L. 
liuką žymiai stam-

®ių, garbės sve
rti p. Zailskienes 
įruošta vakarienė, 
^pasidalinta ne- 
Ms iškilmių dienos

ŠVENTASIS
Valstybės išmintingas, teisingas valdymas y1*! 

didelis, geras darbas, duodąs gerovę, tvarkingų 
gyvenimą dideliam žmonių skaičiui. Kazimierai 
tos rūšies gerais darbais daug yra nusipelnęs. I 
jo gyvenimas žiba ir kitokiais gerais darbais. Jų 
yra ne tik geras politikas, bet ir šventas. Jo kilbĮI 
asmenybė nepaskendo šio pasaulio reikaluose, bų 
veržėsi į Dievą, visokios gėrybės, tvarkos šaltini 
Šiame perskyrime ir paminėsim tuos jo gerus daN 
bus, kuriais jis užsipelnė šventumo garbę.

(Bus daugiau)

Rep.

y Amerikos Raudo

nį13 darbininkai 
kreivių ir jūreivių 

Jūti atstovai dirba 
j. y. ^vykiose ir už- 
ij^lies vyrų ir 

pirmos k Warn Rry- h davimas tęsis fair*
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SLAPTOS KONFER]
JOS 25 M. SUKAK RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Vasario 24 d. suėjo 3o 

ų nuo pirmos slaptos^ 
arininkų konferencijos, 

„Pavasario” sąjunga | idingas minėjimas 
galingiausia Lietuvos jj ari0 13 d. Waterburio 
no organizacija. Į ją kį 
^iškasai Lietuvos jaunį j šventę, iškilmes ruo- 
ouvo pradėjęs burtis ;erburio Lietuvių Tary- 
L911 metų. Greitu laiįj 3 įvyko parapijos salė- 
irganizacija tiek sustip d buvo puikiai išpuoš- 
kad 1912 metais pradėjo 
ti savo laikraštį — „Paslikai teko stovėti. 
ris’\ Jau pirmais metais mes atidarė rengimo 
kraštis turėjo 3000 skai; jos pirm. Tomas Ma- 
JM- _ programai vadovavo

Įsidėmėtina, kad tuo$ os pirm. Dr. Petras Vi
vo darbus pavasarwurįam daugiausia dar- 
įstengė atlikti sunkiais 0 įdėti šiai šventei su- 
okupacijos laikais. Oku 
jos sąlygų nepaboję, pat ikalinei programai va- 
niunkai 1914 m. buvo,, komp A1 Aleksis 
kę savo platesnę kortu ,as pasakė Tarybos

terbury, Conn

ai minėjo Lietuvos

buvo pilna, net šonuo-

mes atidarė rengimo

programai vadovavo

i pirm. kleb. kun. J.
Per nepriklausomą t tiejus, Kongreso atsto

ves gyvenimą „Pavis . J. Monkiewicz, SLA 
sąjunga iš kaimo jam adv. F. J. Bagočius, Wa 
prisiaugino sau vadų i jo žydų, lenkų ir italų 
irėjo keliasdešimts tol zacijų vadai, Lietuvos 

čių narių- eris pulk. P. žadeikis.

į. J. Monkiewicz, SLA

įeris pulk. P. žadeikis. 
gresmano Monkiewicz 

Karo bonai — tai h daug kartų pertraukta 
lis plojimais. Tai nuo- 

Lietuvos draugas, 
kartų gynęs Kongrese 
ros laisvės reikalą. Jis 
e kilme yra artimas lie
ns asmuo — jo motina 
lietuvė, žmona — čia 
i lietuvaitė, o tėvas — 
us miestelėnas. Jis 
ai pasmerkė visus Lie- 
i laisvės apiplėšėjus ir 
ė, kad jiems net vagių 
ikų vardas būtų per ge- 
Jaigdamas kongresma- 
areiškė: „Turėkit kan- 
j, dar visos viltys te-

ginklas prieš agresorių 
kime jų ko daugiausii
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įerburio žydų vardu 
no jų tarybos pirm. 
’ Liebeskind, kurs pa- 

užuojautos Lietuvos 
liams ir palinkėjo Lie- 
atgauti laisvę. Lenkų 
sveikino jų tarybos 

Dr. May — jis nuošir- 
linkėjo Lietuvai atkur- 
vą, galingą, nepriklau- 
valstybę. Italų vardu 

no J. Manganaro, buvęs 
ikos Unico klubų pirm, 
įrodė, kad lietuvių ir i- 
ova šiandie yra panaši.
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)se suruošta vakarienė, 
laloniai pasidalinta ne- 
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Rep.

ŠVENTASIS :yrę Amerikos Raudo- 
ntingas, teisingas valdrt Kryžiaus darbininkai 
.rbas, duodąs gerovę, a kareivių ir jūreivių 
im žmonių skaičiui. K? ms. Kiti atstovai dirba 
darbais daug yra nusip^ Įkais stovyklose ir ūž
ia ir kitokiais gerais dart Mūsų šalies vyrų ir 
politikas, bet ir šventas ■' gerovė yra pirmos 
cendo šio pasaulio reiks® os . Raudonajam Kry- 

Tas patarnavimas tęsis 
jūsų pagelba. Remkite 

m. Karo Fondą!

.rbas, duodąs gerovę,

ia ir kitokiais gerais dart? 
politikas, bet ir šventas

zisokios gėrybės, tvarki 
e ir paminėsim tuos jof 
žsipelnė šventumo gartf
(Bus daugiau)

Dvilypis jubiliejus.
Vasario 20 d. šv. Kazimie

ro parapijos salėje įvyko iš
kilminga vakarienė, kuria 
vietos lietuviai pagerbė dvi
lypę sukaktį : Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo-26 
metų ir parapijos įsikūrimo- 
25 metų. Pobažnytinėn salėn 
susirinko daugiau kaip 250 
lietuvių, ir keliasdešimt vai
kučių. Klebonas kun. J. Vai
tekūnas sukalbėjo maldą ir 
vakaro vedimą perdavė vie
tos veikėjui Ed. čiočiui.

Po skanios dzūkiškos va
karienės, seserų kazimierie- 
čių išmokyti vaikai suvaidino 
veikalėlį. Jo mintis — ber
niukui ir mergaitei begry
baujant girioje, susirinko 
daugiau vaikų, kurie pašoko 
liaudies šokių ir sudainavo 
kelias „mamytės mėgiamas” 
dainas. Atėjo pančiais sura
kinta ir sukruvinta Lietuva, 
kuri nusiskundė karais ir pri
mesta vergove. Po to įžengia 
gražioji Amerika su būriu 
mažyčių vaikučių. Amerika, 
publikai griausmingai plo
jant, nuima nuo Lietuvos 
pančius ir visi vaikai užtrau
kė „Lietuviais esame mes gi
mę”... žiūrovai, netgi stam
būs valdininkai, lietuviškai 
nesuprantą, buvo labai sujau
dinti simboliška scena.

Vėliau kalbėjo miesto ta
rybos atstovas adv. Justin 
McCarthy, veikėjas Wm. 
Chisholm, ir e. majoro p. Wm. 
A. Cahir. Kalbų programą 
baigė adv. Kostas Jurgėla, 
buvęs Lietuvos karys ir „bro
lis dzūkas”. Kalbėtojas pa
žymėjo, kad Rhode Island ko
lonijos įkūrėjas skelbė, kad 
steigiąs koloniją pilnos reli
ginės ir žmoniškos laisvės pa
matais pagal pavyzdį, kurį 
rodė viena valstybė, kur pa
gonis, katalikas, stačiatikis, 
žydas ir mahometonas galė
jo laisvai savo tikėjimą išpa
žinti — o tuo pavyzdžiu buvo 
senoji Lietuva.

Pažymėjęs daugelio šimt
mečių lietuvio kovą už laisvę, 
jis sykiu paragino šios kolo
nijos lietuvius, kurių milži
niška dauguma yra kilę iš 
seniau lenkų okupuoto Vil
niaus krašto, nuo Nočios, Ro- 
dūnės, Rudnios, Barčių ir Va
rėnos, dar arčiau susitelkti 
apie savo mylimą kleboną ir 
ginti savo tėvų krašto teises, 
kaip kad 250 vietos lietuvių 
šiandien ginklu gina visos 
žmonijos laisvę.

Programą baigiant, dainų 
sudainavo buvusi brooklynie- 
tė Ieva Lašaitė solo, ir duetą 
su M. Tamošauskiene. Užbai
gos maldą sukalbėjo veiklus 
vikaras, vietinis jaunuolis, 
kun. Ant. Kacevičius.

Dalyvavimas šioje istori
nėje vakarienėje man buvo 
reta proga. Visų pirma, ma
čiau kitokius žmones — 
Brooklyne daugiausia yra 
aukštaičių ir žemaičių, gi čia 
gyvena veik išimtinai vilnie
čiai, kurių giminės taip Igai 
kovojo už lietuvių kalbos tei
ses bažnyčiose ir kurie patys 
tik prieš 25 metus galutinai 
atsipalaidavo nuo lenkų ir 
sukūrė lietuvišką parapiją. 
Veidų bruožai yra kiek skir
tingi, žymiai daugiau juose 
tamsiaplaukių, betgi nuošir
dumas ir draugiškumas—ne
mažesnis kaip žemaičių ir 
aukštaičių. Gal netgi daugiau 
yra vaišingumo, greičiau su
sidraugauja.

Klebonas kun. J. Vaitekū
nas yra didelio mokslo žmo
gus, studijavęs Italijoje, Aus
trijoje, Šveicarijoje ir kitur, 
daug valstybių matęs, laisvai 
valdąs svarbiausias kalbas, 
sociologas, teologas ir filo
sofas. Be galo įdomus žmo
gus ir nepaprastai demokra
tiškas. Pav., pas jį nuolat be 
jokių ceremonijų atsilanko 
žmonės, įsiveržia į valgomą
jį, klausia patarimų įvairiau
siais klausimais. Todėl jis

yra visų labai mėgiamas, ką 
viešai ir privatiškuose pasi
kalbėjimuose akcentavo mie
sto majoras. Visiems jis „Fa
ther John”. Nedidelės vals
tybės sostinėje gyvendamas, 
jis miestui ir valstybei pasi
tarnauja įvairiose komisijose 
ir gražiai atstovauja lietu
vius. Svečius jis „nuginkluo
ja” savo jaukiu draugišku
mu ir neleidžia nei valandėlės 
nuobodžiauti. Didmiesčio gy
ventojams yra sunku įsivaiz
duoti toksai „sugyvenimas”. 
Vietos dzūkai didžiuodamiesi 
pasakojo, kad pas juos nėra 
bolševikų, nėra parsidavėlių 
svetimiems interesams. Ak, 
kad taip pas mus Brooklyne 
būtų... Apsilankymas šioje 
kolonijoje paliko gražiausių 
įspūdžių — ir stengsiuosi ar
čiau pažinti savo vyro „bro
lius dzūkus”, kaip jis didžiuo
damasis providenciečius va
dino.

Elena J.

Shenandoah, Pa.

$500.00 karo nukentėjusiems
Vasario 13 d. Shenandoah 

lietuviai minėjo Lietuvos Ne
priklausomybės paskelbimo 
sukaktį vasario 16 d. su baž
nytinėmis pamaldomis ir rin
kliava. Šv. Jurgio lietuvių 
gražioje bažnyčioje buvo at
laikytos šv. mišios už ken
čiančius Lietuvos žmones, už 
mirusius Lietuvos kankinius 
ir už Lietuvos laisvę. Kunigai 
per visas penkias mišias sakė 
tai dienai pritaikiųtus pa
mokslus, ragindami tikin
čiuosius prie širdingos mal
dos už Lietuvą, jos laisvę, 
jos kenčiančius ir jau nukan
kintus žmones.

Kare nukentėjusiems lietu
viams sušelpti Shenandorie- 
čiai suaukojo $500.00. Stam
besnes aukas davė: kun. J. 
A. Karalius — $100.00, kun. 
K. Batutis — $25 00, kun. Jo
nas Lukšys — $25.00. Kitus 
sudėjo draugijos ir pavieniai 
žmonės.

$531.468.75 karo bonams
Shenandoah lietuviai per 

pastaruosius dvejis metus iš
pirko J. V. karo bonų už 
$531,468.75 ir karo ženklų už 
$6,872.10. Tuos davinius pa
tiekė kunigai, kurie lankyda
mi parapiją bonus suregis
travo. Karo bonai ir ženklai 
yra pardavinėjami sekmadie
niais bažnyčios prieangyje. 
Karo ženklai yra pardavinė
jami ir mokykloje. Mokyklo
je karo ženklų vaikai išperka 
už du šimtu dolerių per mė
nesį. Ketvirtam karo bonų 
pardavinėjimo vajuje šv. Jur
gio lietuvių parapijos bonų 
komitetas pardavė bonų už 
$26,818.75; ženklų — $782.10.

Ketvirtoj paskoloj mūsų 
miestelio kvota buvo $865, 
000.00 — parduota už $987, 
475.00, taigi $122,475.00 dau
giau, negu skirtoji kvota.

715 lietuvių karo tarnyboje
Mūsų miestelis turi arti 15 

tūkstančių gyventojų. Ka
riuomenėje tarnauja iš viso 
3,100. Lietuvių—715. Shenan
doah, skaitant priemiesčius, 
lietuvių gyventojų randasi 
apie 5 tūkstančiai.

Pereitą savaitę Philadel- 
phijos diecezijos laikraštis 
’’The Catholic Standard and 
Times” paskelbė, kiek kata
likų Philadelphijos arkivys
kupijoje yra karo tarnyboje, 
išvardinant visas parapijas, 
kiek tarnauja ir kiek jau žu
vo. Skaičiai yra tokie: karo 
tarnyboje yra 112,996, žuvu
sių — 702. Lietuvių iš 16 pa
rapijų — 3,674; žuvusių—40.

Shenandoah yra 6 katali
kiškos parapijos. Bendras 
skaičius karo tarnyboje ka
talikų iš šešių parapijų suda
ro 2,335. Atėmus iš bendro 
karo tarnyboje esančių Shen- 
andoriečių 3,100, lieka 765. 
Vadinasi, katalikų iš Shenan
doah kariuomenėje yra tris 
kartus daugiau, negu visų ki
tų tikybų kartu. Negalima 
sakyti, kad katalikų Shenan- 
doryje yra daugiau, negu ki
tų tikybų^asmenų.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

Vasario 20 d. lietuvių poli
tikos klubo salėje įvyko Lie
tuvos laisvės šventės minė
jimas. Jį ruošė dr-jų sąryšys. 
Vadovavo sąryšio vicepirm. 
Baltrukonis. Muzikalinę pro
gramą pildė parapijos ir klu
bo chorai, muz. F. Hodeliui 
vadovaujant. B. Bačėnaitė 
padainavo solo.

Kalbas pasakė kleb. kun. L. 
Voisiekauskas, „Amerikos” 
red. J. B. Laučka, adv. K. 
Paulauskas, miesto mayoras 
ir kiti miesto pareigūnai. Be 
to, kalbėjo vietinis veikėjas 
p. Katilius.

Kun. L. Voisiekauskui va
dovaujant padaryta rinklia
va Lietuvos reikalams pa
remti. Šv. Vardo vyrų dr-ja 
paskyrė 100 dol., salėje su
rinkta 95 dol.

Aukojo: 10 dol. — kun. L. 
Voisiekauskas, po 5 dol. — 
Bilevičius, Tunkevičius ir 
Charles Schillon; po 2 dol. 
— Andruškiai, V. Bačėnai, 
Juškai; 1.25 — Mikioniaif po 
1 dol.: Baltrukonis, Paulukai- 
tienė, Paukštienė, Ona Kaše- 
tienė, Garkauskienė, Galiū- 
nienė, Jesevičienė, Shereika, 
Svirnelienė, M. Stanonis, 
Frank Lielis, Frank Kudir
ka, Joe Miller, Charles Maro- 
zas, Zareckas, Vaznys, Mr. 
Mikulaitis, Juozas Dargis, S. 
Bubėnas, Veronika Kemežis, 
Šūkis, Andrius Žiugžda, Mr. 
Lukšis, Mr. Šalgauskas, Jur
gis Ozelas, Kasparaičiai, Do- 
fantienė Julia Miklis, Jukne
vičienė, Baubliai, M. Asevi- 
čius, Mikalčius, Butkus, Ta
mašauskas, Miliauskas, A. 
Mičiulis, Norvaiša, Žilinskas, 
Mr. Kauklys, Urbienė, Nak- 
rošai, Mikalčienė, Barauskie
nė, Tamuliūnienė, Mičiulskie- 
nė, Mačienė, čiurinskienė, 
Marozienė, Šukienė, Rančie- 
nė, Miliauskienė, Mrs. Yecko, 
Šalkys, Kazys Adomavičius, 
Gerulis, Bubenięnė, Mrs. Tu- 
mante.

Karo bonų per minėjimą 
išparduota už 22,500 dol.

Minėjimas pradėtas ir 
baigtas Amerikos Lietuvos 
himnais.

pirm. Juozas Treinis, ižd. 
Mart. Ragauskas, sekr. J. 
Jokubavičius. Sąryšin įeina 
šių draugijų delegatai: Šv. 
Onos — A. Drobnienė, Mrs. 
Matus, Navickienė, Marčins- 
kienė; Šv. Kazimiero — J. 
Kulikaitis ir Dancevičius; 
CYO katalikų jaunimo dr-jos 
—Juozas Jakubavičius; pi
liečių klubo — Juozas Trei
nis, M. Ragauskas, A. Drob- 
nis; SLA. 101 kp. — Pali- 
šauskienė ir Bieliauskienė; 
sūnų ir Dukterų — Kinderis; 
Lietuviu Moterų klubo — 
Raugauskienė.

Sąryšin galėtų dar įstoti 
Šv. Vardo dr-ja, Šv. Veroni
kos klubas ir Kat. Susiv. 64 
kp.

Tai visos organizacijos, ku
rios nėra popierinės, kaip ko
munistų — jų čia yra 3 ir 
bolševikų kermošiuje buvo 3 
delegatai...

Patersono Juozas.

Prakalbos ir kita progra
ma prasidės 3 vai. popiet. 
Kalbės kun. J. Simonaitis, 
kun. J. Kidykas, adv. K. Jur
gėla, J. Tysliava. Dainuos Ve
ra Prunskietytė, Izabela Bui- 
nytė, Gene Paulauskaitė. Ko
mediją „Buvo klaida” vai
dins U. Džiovelienė, G. Vit
kauskienė, Aid. Litvinaitė, V. 
Mažonaitė, J. Budrys, J. Ba- 
gocius, Ed. Vyšniauskas, Ad. 
Medvay. Programą pravesti 
gelbsti komp. J. Žilevičius.

Tą pačią dieną 11 vai. bus 
iškilminga suma už a. a. prez. 
A. Smetoną ir visus žuvusius 
dėl Lietuvos nepriklausomy
bės.

Pamaldas užprašė ir pami
nėjimą rengia Elizabetho 
Lietuvai Gelbėti Komitetas.

co, kur atplaukė Edvardo lai
vas ir Antanas su dukterimi 
buvo užkviesti pietų į laivą. 
Antanas nusistebėjo, kai pa
matė, kad Edvardukas, kaip 
mes čia jį vadiname, yra lai
vo „bosas” ir duoda įsaky
mus.

Kovo 12 d. pramoga
Kad galėtume žiemos metu 

tinkamai aprūpinti parapi
jos reikalus, turėsime kovo 
12 d. pramogą. Laimėtojams 
bus dalinamos vištos.

Paterson, N. J.
Lietuvių Draugijų sąryšys 

vasario 27 d. 2 vai. popiet 
Washington salėje, 80 God
win Street, rengia Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo šventės minėjimą. Pro
gramoje — koncertas ir kal
bos. Dalyvaus Jokūbo Stuko 
dainininkų grupė. Bus pla
tinami karo bonai. Visi lietu
viai kviečiami atsilankyti.

Vasario 13 d. buvo iškil
mingos dvejos mišios už 
tremtinius lietuvius .ir ken
čiančią Lietuvą.

Sunkiai susirgo Antanas 
Sniečkus. Gydomas General 
ligoninėje. Jo sūnus Antanas 
jau dveji metai laivyne. Lin
kime ligoniui greitai pasveik
ti.

Marinas Danielius Sakevi- 
čius neseniai pakeltas korpo- 
ralu. Jis yra Virginijoj. Na
muose yra pasilikusi jo žmo
na Elena ir dukrelė Teresė. 
Korporalo tėvai, uošviai, kū
mas J. Jokubavičius sveiki
na naują korporalą ir linki 
jam laimingai sveikam su
grįžti pas savuosius.

Kovo mėnesį par. salėje 
bus pastatyta įdomi komedi
ja.

Patersono vyskupijos High 
School mokiniai Eastside mo
kykloje vaidins veikalą apie 
Kristaus kančią. Bilietų ga
lima gauti klebonijoje.

Šv. Kazimiero par. bažny
čioje būna trejos mišios: 8, 
10:30 ir 11:50 vai ryte.

Patersono lietuvių draugi
jų sąryšio valdybą sudaro:

Bayonne, N. J.
— Kryžiaus Kelių pamal

dos gavėnioje bus penktadie
niais 7:30 vai. vak.

— Novena už karius būna 
trečiadienių vakarais: 7:30 
vai. lietuviškai, 8:15 — an
gliškai.

— Vasario 22 d. įvyko sėk
minga kortavimo pramoga.

— Kovo 12 d. 8 vai. vak. 
įvyks sodaliečių ruošiama lai
mėjimų pramoga. Bus daug 
gražių dovanų.

— Vasario 13 d. kleb. kun. 
M. Kemežis dalyvavo Harri- 
sono —Kearny parapijiečių 
Makarauskų vedybinio gyve
nimo 50 metų sukakties mi
nėjimo vakarienėje.

— Vasario 18 d. par. baž
nyčioje atlaikytos už žuvusį 
fronte karį Edvardą Sinkevi
čių gedulo mišios, kurias už
prašė Cooney Ass. Buvo at
silankę miesto atstovai.

— Vito Kemežis, klebono 
brolis, ateinančią vasarą 
baigs medicinos kursą.

— Klebonui bažnyčioje 
dažnai pagelbsti karo kape
lionas, kun. Schilenberger.

— Neseniai užbaigti gra
žūs zakristijos ir salės at
naujinimo darbai.

— Kovo 11 d. prasidės Šv. 
Juozapo novena.

Elizabeth, N. J.

Vasario 27 d. pradedamas 
dviejų savaičių Misijos, ku
rioms vadovaus Jėzuitas tė
vas J. Kidykas. Pirmą savai
tę bus suaugusiems lietuviš
kai, antrą — jaunimui an
gliškai. Parapijiečiai kviečia
mi skaitlingai atsilankyti ir 
įsigyti dvasinio maisto.

Omaha, Nebr.

Vasario m. 20 d. Šv. Petro 
ir Povilo parapijos mokyklos 
vaikučiai turėjo gražų teatrė- 
lį parapijos salėje. Suvaidin
ta gana puikiai operetė „Gel
tonplaukė ir meškos”, vaizde
lis — „Leiskit į tėvynę”, Tin
ginio pasaka ir mokinių cho
ras sudainavo kelias tautiš
kas dainas, sugiedojo ir „Ma
rija, būk Vadove”. Salė buvo 
pilnutėlė publikos, kuri buvo 
sužavėta vaidinimu ir jaunų 
solisčių pasirodymus. Viskas 
buvo atlikta gražia lietuvių 
kalba. Valio mokiniukai!

Paskutiniu laiku buvo at
laikytos gedulingos pamaldos 
laidojant murusius: Alice Re- 
tažvitis, Joną Lingą, Pet
rą Raugalą, Frances Kavals- 
kienę ir Antaną Grygutį. Mo
terystės sakramentą priėmė 
V. Karalevičius su Ona Vit- 
kunaite. Pakrikštyta buvo 
Joyce Spital.

Vasario 16 d. minėjimas 
su prakalbomis ir vaidinimu 
bus vasario 27 d. bendrovės 
svetainėje.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Apdovanojo Bažnyčią
Ponia Pameditienė nupir

ko ir padovanojo lietuvių 
bažnyčiai juodos spalvos baž
nytinius drabužius: arnotą, 
dvi dalmatikas, kapą. Mokė
jo $144.00. Kun. Jonas Kidy
kas S. J. naujus rūbus pa
šventino vasario 13 d. Tai 
graži dovana.
Atvažiavo ir gavo šimtinę.
Kun. Jurgis Jonaitis, grįž

damas iš ligoninės, Roches
ter, Minn., buvo sustojęs O- 
mahoje. Pirmo karo vetera
nai surengė jam puotą Hill 
Hotel, o vietinis laikraštis į- 
dėjo fotografiją ir aprašymą. 
Puotos metu atbėgo pas jį 
vienas advokatas ir tarė: 
„Mrs. Tom Kelly, iš Blair, 
Nebr<» pasimirė 1936 metais 
ir panko Tamstai $100.00. 
Tamstos antrašas man nebu
vo žinomas ir negalėjau į- 
teikti palikimo”.

Kun. Jonaičiui šimtinė la
bai reikalinga kelionei, gydy
tojams ir vaistams.
Didelė motinai staigmena
Edv. Paulikas (Polleck) 

pabaigė Creighton universi
tetą ir buvo paimtas į ka
riuomenę. Sūnus niekados ne
sigyrė, o motina manė, kad 
jis yra paprastas jūrininkas.

Buvęs omahietis Antanas 
Poškus gyvena San Francis

Marianapolis
Rinkliavos Kolegijai

Nekalto Prasidėjimo par., 
Cambridge, Mass., kur kle
bonauja kun. Pr. Juškaitis, 
rinkliava Marianapolio Kole
gijai buvo padaryta vasario 
6 d. Pamokslus sakė atvažia
vęs iš kolegijos kun. Dr. Vin
cas Andriuška, MIC. Rinklia
vą padarė pats klebonas. Šia 
proga norime visų pirmiausia 
klebonui kun. Pr. Juškaičiui 
nuoširdžiai padėkoti už tą 
prielankumą, kurį Kolegija 
jo dėka susilaukė, ir visiems 
aukotojams viešai pareikšti 
savo dėkingumą už atjautimą 
lietuviškos mokslo įstaigos 
reikalo ir prie tos kolektos 
taip gausiai ir nuoširdžiai 
prisidėjusiems.

Vasario 13 d. lietuvių ka
talikų par., Athol, Mass., bu
vo irgi padaryta rinkliava 
Marianapolio kolegijai. Kun. 
Pijaus Juraičio prielankumu 
bei nuoširdumu, Marianapo
lio kolegija susilaukė irgi 
gražios paramos. Pamokslus 
sakė ir rinkliavą padarė kun. 
Dr. Vincas Andriuška, MIC. 
Klebonui ir parapijiečiams 
nuoširdžiai dėkojame.

Kolegijos Vadovybė.

Ko daugiau bonų išpirk- 
sim, tuo greičiau laisvę vi
sam pasauliui užtikrinsim. 

-------- 2 
TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 

MISIJOS 1944 m.

Chicago, UI. —Všv. Petro ir 
Povilo Par. Kovo 6-12 d. Tėv. 
Justinas Vaškys.

Chicago, Ill. — Dievo Ap
vaizdos Par. Kovo 6-12 d. 
Tėv. Juvenalis Liauba.

Chicago, UI. — Švenč. P. 
Marijos Gimimo Par. Kovo 
12-19 d. Tėv. Justinas Vaš
kys.

Chicago, Ill. — Visų Šven
tųjų Par. Kovo 13-19 d. Tėv. 
Juvenalis Liauba.

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54.41  72nd Street, Maspeth, N. Y.
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TUŠČIOS JŲ PASTANGOS

RAUDONOJO KRYŽIAUS VAJUJE 
VEIKS LIETUVIŲ KOMITETAS 

 *-------------------
sario 4 d. yra ruošiamos pra
kalbos Tamstos parapijos sa
lėje kareivių motinų organi
zavimo reikalu, ir, kad p. Bie- 
žienė ir aš kalbėsime. Mudvi 
jokių pakvietimų iš vietinių 1 
rengėjų neturime. Gal būtum 
Tamsta malonus painformuo
ti mane kas tas prakalbas 
rengia, ir ką manoma jomis 
atsiekti.

„Jeigu aš ten dalyvausiu, 
tai beveik išimtinai kalbėsiu 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus reikalu.

„Reiškiu Tamstai pagarbą 
Juzė Daužvardienė”.

Jeigu „pasisiūlusios” orga
nizatorės nežino, nei kas pra
kalbas rengia, nei kokiuo tik
slu jos ruošiamos, tai ką ga
lėjo pamanyti kun. Pakalnis 
apie tokį „klubo organizavi
mą”? Iš paminėto laiško la
bai aišku, kad visame „orga
nizavime galėjo būti daug 
keistenybių...

Daugiau negu juokinga 
skaityti „Vienybėje” kun. N. 
Pakalnio adresu priekaištus 
apie vieningumo „deklamaci
ją.” čia kun. N. Pakalnis ne
reikalingas jokio „apgynimo” 
—: jo darbai liudija ir skelbia, 
kiek jo dirbta lietuvių vienin
gumui. Tik atsiminkime, kur 
pastogę ir šiltą aplinkumą 
rado tokie vyrai, kaip prof. 
M. Biržiška, prof. Vitkus, ra
šytojas Babickas ir kiti, kai 
jie čia lankėsi. Kurio asmens 
link krypo net ir Brooklyno 
tautininkų žvilgsnis, kai rei
kėjo pasirinkti New Yorko 
lietuvių bendro, vieningo dar
bo vadovą ir visų lietuviškų 
pajėgų bendram darbui de
rintoją?

— Tuščios „Vienybės” pas
tangos lietuvių vieningumui 
apardyti, — taip sako ir sa
kys ne vienas, kurs žino New 
Yorko Lietuvių Tarybą. Tuš
čios jos pastangos ir kun. N. 
Pakalnio darbų reikšmei su
mažinti !

Kovo 1 d. prasideda Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus 
Karo Fondo vajus. Preziden
tas Roosevelt yra paskyręs 
kovo mėnesį „Raudonojo 
Kryžiaus mėnesiu,” kurio 
metu kviečia visus Amerikos 
gyventojus uoliai, ir gausiai 
paremti šią svarbią organi
zaciją.

New Yorke vekia didelis 
vajaus komitetas, kuriame 
yra ir tautybių skyriai. Lie
tuvių komiteto pirmininku 
yra parinktas adv. Kostas R. 
Jurgėla, New Yorko Lietu
vių Tarybos sekretorius. Ko
miteto nariais įeina visų pen
kių vietos parapijų kun. kle
bonai, draugijų atstovai, lai
kraščių redaktoriai.

Lietuvių visuomenei bus 
malonu žinoti, kad Amerikos 
Raudonojo Kryžiui savo pa
ramą duosime per savo ko
mitetą, kuriam vadovaus 
adv. K. Jurgėla. Lietuviai vi
sada noriai aukodavo Raudo
najam Kryžiui, o šiemet ypač 
turėtų ištiesti savo pagalbos 
ranką, šiemet Raudonojo 
Kryžiaus veikla žymiai dides
nė, stambesnių aukų reikalin
gesnė.

Neužmirškime, kad nese
niai Amerikos Raudonasis 
Kryžius išsiuntė Lietuvon 
pirmą Lietuvos žmonėms 
vaistų siuntinį. Tokių siunti
nių, tikimasi, bus daugiau ir 
didesnių. Remdami Amerikos 
Raudonąjį Kryžių, paremsi- 
me ir nacių kankinamus Lie
tuvos žmones.

K"

Brooklyno „Vienybė” va
sario 18 d. paskelbė ilgą 
straipsnį „Ar tai vieningas 
darbas”, šis straipsnis nu
kreiptas išimtinai prieš kun.
N. Pakalnį, Apreiškimo par..

New Yorko Lietuvių 
Tarybos pirmininką. Kun. N. 
Pakalnio gyvas darbas New 
Yorko lietuvių vienybei pa
siekti vadinamas deklamaci
ja...

„Vienybės” pastangų nau
jam lietuvių vienybės ardy
mo žygiui ir visuomenės ger
biamiems asmenims žeminti 
neva priežastis yra tokia:

Vasario 13 d. „Apreiškimo 
Parapijos žiniose” buvo įdė
tas pranešimas parapijos ka
rių motinoms, kad vasario 4 
d. parapijos salėje įvykęs ka
rių motinų klubo organizaci
nis susirinkimas neturi nieko 
bendra su parapija, kad ka
talikės karių motinos turės 
savo atskirą draugiją.

„V-bė” rašo, kad kun. Pa
kalnis „tą buvusį karių mo
tinų susirinkimą iš anksto 
skelbęs net iš sakyklos baž
nyčioje”. Tiesa gi yra kito
kia: kas lankosi Apreiškimo 
par. bažnyčioje sekmadie
niais, tas žino, kad kun. N. 
Pakalnis neskelbė jokio mo
tinų susirinkimo. Ir kaip jis 
galėjo jį skelbti, kada to su
sirinkimo organizatoriai ga
vo salę nepasakę tikrųjų savo 
tikslų!

Salė buvo paprašyta tvirti
nant, kad atvažiuoja Brook- 
lynan dvi karių motinų drau
gijos organizatorės ir kad jos 
nori tokio susirinkimo. Ne

trukus po to, kai „Vienybėje” 
buvo paskelbta apie šaukia
mą susirinkimą, kun. N. Pa
kalnis gavo iš Chicagos štai 
kokį laišką, rašytą sausio 
26 d.:
„Gerbiamas Klebone:

„Pastebėjau „Vienybėje”, 
ir adv. Olis prisiminė, kad va-

FEDERACIJOS NARIAMS

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities susirin
kimas įvyks vasario 25 d., 
penktadienį, 8 vai. vak., Ap
reiškimo par. salėje.

Visi draugijų atstovai ir 
veikėjai maloniai prašomi 
dalyvauti.

LANKĖSI VILNIŠKIAI

Kazys ir Elena Vilniškiai 
užgavėnes sutiko New Yor
ke. Dalyvavo Karo Bonų Ko
miteto tautybių skyriaus per
galės baliuje, įvykusiame 
„Astor” viešbutyje.

VIEŠĖJO SERŽANTAS

Šios savaitės pradžioje pas 
savo brolį viešėjo seržantas 
Balys P. Laučka. Netrukus 
jis tikisi pamatyti tolimes
nius pasaulio kraštus. Buvo 
atvykęs atsisveikinti. Grįžo 
i Georgia valst.

REIKALINGA MERGINA
Siuvėjų dirbtuvės ofise rei

kia merginos, kuri mokėtų 
knygvedystę (bookkeeping) 
mašinėle rašyti (typewrit
ing) ir stenografijos (short 
hand).

Darbo sąlygos ir atlygini
mas labai geras. Darbas nuo
latinis.

Kreipkitės į:
„Amerikos” Administraciją:

222 So. 9th St.
Brooklyn 11, N. Y.

STagg 2-2133
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Apreiškimo 
Parapija

Taipgi poniai F. Tocionie- 
nei, kuri prikepė skanių pyra- 
gų-pyragaičių ir daug kito
kių skanumynų, daug dirbo ir 
sukvietė svečius. Ačiū vi
siems, kurie pasakė gražias 
kalbas ir išreiškė linkėjimus 
naujam kariui, Antanui. Ačiū 
giminaitei p. K. Vogulienei, 
nams: viešai pagrasino eks- 
kuri atvyko iš Bridgeport. 
Taipgi p. T. Gorreck, atvyku
siai iš East Hampton, Conn. 
Tas niekad neišdils iš mūsų 
širdžių.

Elena Vaitekūnienė ir An
tanas.

Maspetho Žinios Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Vasario-February
AMERIKOS 1 

LIKŲ VISI 
KULTŪRINE

SAVI

EINA KAS

Jaunu moterų vakaras
Esant dideliam pageidavi

mui, Jaunų Moterų Sodalie- 
čių draugija, kuriai pirmi
ninkauja L. Čižauskienė, nu
tarė surengti kortų ir kauliu
kų žaidimo vakarą. Jis bus 
šį sekmadienį, vasario 27 d., 
7:30 vai. vak. par. salėje.

Sodalietės yra rengusios 
daug pramogų, kurių pelnas 
buvo skirtas dovanoms mūsų 
parapijos kariams, dabar e- 
santiems visose pasaulio da
lyse. Esame gavę daug pa
dėkos laiškų už dovanas.

Visos pramogos buvo reng
tos parapijos salėje, kurią 
kleb. kun. N. Pakalnis visa
da leisdavo naudotis nemo
kamai. Dėkingumo ženklan, 
šis vakaras rengiamas para 
pi jos naudai.

Kaip ir anksčiau, f
S™ LitaniK "procesija” ir ‘'palai]

minimas. Po pamaldų, para
pijos salėje bus gražus vaka
ras — parengimas su įvai
ria programa 5 metų sukak
čiai paminėti.

Programa bus tikras mar
gumynų vakaras. Muz. Pr. 
Dulkė žadėjo pagražinti pro
gramą. Rengimo komisija 
laukia daug svečių.

Visos narės prašomos da
lyvauti pamaldose ir savo 
pramogoje. Parengiman kvie
čiami visi lietuviai parapijie
čiai ir jų draugai.

Angelų Karalienės 
' Parapija

sekmadienį, vasario 27
Amžinojo Rožančiaus

Šį 
d., 
draugija švęs savo gyvavimo 

i penkerių metų sukaktį. 9 vai. 
ryte visos narės eis bendrai 

v. . prie Šv. Komunijos. Po grau- 
srnje IZbrksmų, 4 vai. popiet,

dovanų ir net užkandžių. Ti
kimasi, kad parapijiečiai ir 
kiti lietuviai parems šį gra
žų jaunų moterų vakarą. Bi
lietai tik po 50 c.

Komitetas

Vyrų pamaldos

Kovo 12 d., sekmadienį, 8 
vai. ryte, Šv. Vardo vyrai 
ruošia pamaldas Lietuvos 
laisvės intencija. Per mišias 
bus bendra vyrų komunija, 
o po mišių bendri pusryčiai.

Jau treji metai, kai Šv. 
Vardo dr. vyrai prieš savo 
draugijos susirinkimus kalba 
Šv. Rožančiaus dalį Lietuvos 
laisvės intencijai.

Po pusryčių turės trumpą 
paskaitą. Bus paaiškinta, ko
kia didelė ir galinga maldos 
jėga, ypač Rožančiaus malda.

Šv. Vardo draugija kviečia 
visus parapijos vyrus daly
vauti ir mišiose ir bendruo
se pusryčiuose.

Gavėnios pamaldos
Sekmadieniais — 4 vai. p. 

p. ir trečiadieniais — 7:30 
vai. vakare mūsų bažnyčio
je bus giedami Graudūs 
Verksmai ir duodamas Pa
laiminimas ; penktadieniais 
—7:30 vai. vak. Kryžiaus 
Keliai, Palaimininmas ir šv. 
Kryžiaus relikvijos pagerbi
mas. —

IŠ NAŠLIŲ VAKARĖLIO

Šv. Monikos našlių Drau
gija vasario 17 d. Apreiškimo 
par. salėje turėjo užkandžių 
vakarėlį. Blogas oras paken
kė didesniam skaičiui svečių 
atsilankyti. Našlės visus sve
čius skaniai pavaišino.

Vakarą vedė pirm. U. Ša- 
šienė. Kalbas pasakė kleb. 
kun. N. Pakalnis, dvasios va
das kun. B. Kruzas, muz. J. 
Brundza su žmona, Moterų 
S-gos Apskr. pirm. S. Suba- 
tienė ir kiti. Svečių tarpe bu
vo p. Ahrens iš Coney Island.

Po užkandžių svečiai links
minosi, šoko ir žaidė. Ponai 
Brundzai vadovavo vienam 
žaidimui, kuris visiems labai 
patiko.

Valgius pagamino šalaše- 
vičienė, Jasiulaitienė, Stučie- 
nė ir M. Karušaitienė (ji va
dovavo).

Draugija labai dėkinga vi
siems atsilankusiems sve
čiams.

Raudonojo Kryžiaus sky
rius mūsų parapijoj dirba vi
somis išgalėmis. Darbininkės 
susirenka pirmadienių vaka
rais, tuojau po novenos pa
maldų. Moters ir mergaitės 
prašomos į talką.

IŠĖJO LAIVYNAN

R. K.

NUOŠIRDI PADĖKA
Visiems mano prieteliams, 

kurie taip gausiai dalyvavo 
mano sūnaus Antano išleis
tuvėse Brooklyne, sausio 16 
d. (Viso 62 žmonės), visiems, 
kurie išreiškė man užuojau
tą ir linkėjimus Antanui. Vi
siems, kurie apdovanojo An
taną pinigais ir kitokiomis 
dovanomis — didelis, nuošir
dus, šimteriopas ačiū.

Taipgi dėkoju hartfordie- 
čiams, kurių tarpe dar neil
gai gyvenau, o jie parodė 
mums nepaprastai didelio 
draugiškumo ir užuojautos, 
Sausio 24 d. vakare p. p. K. 
V. Tamošiūnų namuose V. 
Tamošiūnienė ir F. Tocionie- 
nė surengė išleistuvių vaka
rą, kuriame dalyvavo 43 as
mens ir gausiai apdovanojo 
Antaną.

Didžiausias ačiū ponams 
K. V. Tamošiūnams už jų na
mus, valgius, gėrimus, didelį 
pasidarbavimą.

Pavyko
Rožančiaus dr-jos Užgavė

nių balius puikiai pavyko. Vi
sus užkandžius aukojo dr-jos 
narės. Pirm. Pr. Kurienės 
padovanotą pintinę su vai
siais ir gėrimais išlaimėjo 
Ad. Lukoševičius. Padaryta 
gražaus pelno parapijai. Dr- 
jos pirm. Kurienė nuoširdžiai 
dėkoja visoms darbuotojoms | 
ir aukotojoms.

Mot. S-gos margučių 
liūs bus balandžiu 16 d.

ba-

Sunkiai serga draugijų vei
kėja Petronėlė Šimkienė, ar
tima „Amerikos” bičiulė. 
Linkime jai veikiai pasveik
ti.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-»ą
VALANDOS: 

8 —10 ryto 
1 — 2 po pietų 
6 — 8 vakare 

šventadieniais susltjj*

’Ltii kai lie*

Entered as Secoi
Office at Brook!

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

Tel. EVergreen
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaru ^•srį

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirij
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPK

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn,

Tel.

' kaiejiman

Naujais kariais tapo Pra-1 _
nas Vilutis ir Ričardas Moc- duotas senas paskolas, pagal nė (svočia, Blažonit 
kevičius. 1

Londonas 
pranešimai i 
kad rusų k 
niai pasiekė 
šiaurės rytų 
čių įsitvirti 
dijas skelbė 
įėję į Psko 
kur vyko a

Pskovas; 
lyje į Baltij 
į Estiją, ir: 
tuvą. Mano 
labai tvir 
Nežiūrint t 
tikėtasi, kr 
buvo tik k( 
valandų 1 
prie Pskov 

i kryptimis. 
• Iš Stoc

me" 
Sbūtitoa- 

jos minėjimą 
Js pravesti Ame- 
S .siu- 
^konfereiicijose, 
Raitomos gegu- 

Lfe proga stip- 

^spandą!

ič dabar dažnokai

kurį senų mortgečių skolin- šuo), Pijus Šalinskaif 
tojai negali atšaukti paskolų , tas). Vakarėliui n -„■L.------------- I Ai

c__ ' ‘ Blažoniai dėkojo; _wuoouv„„
sus, procentus už paskolą ir svečiams ir vakarienė ^[jgai.Dau- 

nuošimtį sumos' gėjams. hdRytprū- kad rusai
• • ------ • x------------------------ , r r. V. -

Karys Danielius Alekna, arba namus atimti, jeigu na- Į Al. Vasiliauskas, 
buvo parvykęs iš Texas at- mų savininkai užsimoka tak- 
lankyti savo žmonos. s

O.

REMIA LAIKRAŠTį

Atnaujindamas savo pre
numeratą, nuoširdus „Ameri
kos” skaitytojas Antanas 
Šertvietis pareiškė daug gra
žių linkėjimų „Amerikai”. Jis 
tarp kitko taip pareiškė:

„Kadangi „Amerika” ką 
tik atšventė dešimtmečio su
kaktį, todėl ji turi ateity bū
ti dar stipresnė. O kad ji stip
rėtų, tai čia įteikiu savo do
vaną”...

Ant. šertvietis, tuos žo
džius pasakęs, paklojo ant 
stalo dešimtinę.

Praeitą savaitę „Ameriko
je” lankėsi Ieva Gustavičienė. 
Ji visada buvo ir yra tarp 
pirmųjų „Amerikos” rėmėjų. 
Nuo savo vyro Juozo ir sa
vęs „Amerikos” dešimtmečio 
fondui paaukojo penkis dole
rius. Nors p. Gustavičienė ne
seniai sunkiai sirgo ir dabar 
dar nesijaučia visai išsveiku- 
si, bet savo laikraščiu arti
mai domisi ir linki, kad visi 
„Amerikos” skaitytojai rū
pintųsi savo laikraščio išlai
kymui.

Viena „Amerikos” bičiulė 
šiomis dienomis įteikė laik
raščio stiprinimo reikalams 
5 dol. dovaną.

Visiems šiems artimiems ir 
brangiems laikraščio geradė- 
jams nuoširdžiai dėkojame.

P. vieną nuošimtį ;
mažinimui. Bet šis įstatymas 
baigiasi šių metų liepos 1 d. 
Dėlto namų savininkams la
bai rūpi, kad šis įstatymas 
būtų pratęstas dar bent me
tams.

J. P. Mačiulis

New York, N,

— Rožančiaus dr-jos susi
rinkimas bus sekmadienį, va
sario 27 d., tuojau po sumos.

— Šv. Vardo vyrų susirin
kimas įvyko vasario 20 d.

— Karo bonų užrašymo 
reikalu mielai patarnaujama 
klebonijos raštinėje.

— Parapijoje pernai para
pijos skolos išmokėta 2,400 
dol. Iš viso skolos dar liko 
16,532 dol. 38 c. Kleb. kun. J. 
Gurinskas savo metiniame 
pranešime kviečia visus pa
rapijiečius ir toliau vienybėj 
je dirbti.

— Misijos prasidės Didžio
joj Savaitėj.

— 40 vai. atlaidai bus per 
Atvelykį.

Great Neck, N. Y.

sjgiėje gyveno sla- 
gįš kurios buvo 
E ■' 
įnįbdjeigu Ryt- 
išbūto būiiį a- 
jį Ogiausia į juos 
įnįhi, kurie taip 
įtoi 
ji klaida se-

• Vyt. Bacevičiam 
rečitalis įvyks vasari) 
9-9:30 vai. vak. miestini būtų a- 
jo stotyje (WNYC).‘ 
moj bus Chopino,

veržimą I 
vienoje vi 

Iš to kai kas rą. Estijos 
sustoję pr 
vokiečiai t 
mus.

• Lietuviu narui, sr 
dr-jos susirinkimas h Rvfnni. 
tadienį, vasario 25 i, 
vak., Grab. Shalinsįst 
84-02 Jamaica Ave., 
havene.

PARDUOD

Ėšslarais. Rytprū- 
jsrije gyveno prū- 
jsfiaoso tai pa- 
ibsgnipa, kaip ir 
ji: jie su latviais ir 
į ginė aisčių arba 
fem. Paskiau di-

Vasario 
siuntė pr 
ui telegi 

kojo už s 
sios armi

Myk. ir Magd. Brangaičiai 
vasario 18 d. išleido į kariš
kas krašto pajėgas antrą sū
nų, Juozą, vedusį. Jis įstojo 
į laivyną. Sūnus Antanas jau 
seniai yra kur nors Ramiojo 
vandenyno salose.

Susirūpinusiems tėvams ir! ------------- ----------- •> ——
kario žmonai linkime dvasi- no’ kad rezoliucijų ir laiškų 
nės stiprybės.

SENATORIAUS LAIŠKAS

Kai kurie darbuotojai ,ma-

IŠNIEKINO KATEDRĄ

Praeitą savaitę Šv. Patri
ko katedrą palietė vandalų 
ranka — jos duryse raudo
nais dažais buvo išdažyti bol
ševikiški ženklai. Visaip iš
dažytos ir kelios protestantų 
bažnyčios ir žydų sinagogos.

Policija stropiai ieško 
sikaltėlių.

ATOSTOGAVO

nu-

Corp. Vincas Vincevičius 
buvo parvykęs 10 dienų atos
togų. Atlankė savo gimines, 
artimuosius ir pažįstamus. 
Jis nusiteikęs gerai ir tarny
ba patenkintas. Būna Michi
gan valst.

VIENERI METAI...

Vasario 12 d. Stela (Vence- 
vičiūtė) ir Antanas Mikaliū- 
nai, 342 Elderts Lane, suren
gė savo sūnui Richardui vie- 
nerių metų gimimo puotą, į 
kurią atsilankė daug svečių.

• Dariaus-Girėno pamink
lo komitetas praneša, kad 
didvyriams lakūnams pa
minklas bus statomas Lithu- 
anica 
Avė., 
fonde

aikštėje prie Union 
Brooklyne. Komitetas 
pinigų turi $2,276.79.

siuntinėjimas įstatymų rašy
tojams bei valdžios įstai
goms, — nieko nereiškia. To
kios nuomonės klaidingumą 
ryškiai patvirtina New Yor- 
ko valstybės senatoriaus Sey
mour Halpern prisiųstas laiš
kas, kuriame jis, tarp kitko, 
taip yra pasakęs:

’’Dear Mr. Machulis: 
Thank you very much for 
your letter of recent date 
telling me of the endorse
ment of the Lithuanian Home 
Owners Association of the 
mortgage moratorium bill. 
As you undoubtedly know, I 
have introduced a bill in the 
legislature to extend the mo
ratorium, in its present form, 
for another year.

„I was greatly enlightened 
to receive your letter and 
want you to know that it ser
ves as a source of inspiration 
to carry on the fight on be
half of the small home owner. 
Let us hope that the legisla
ture will recognize your pro
blems and will enact the mo
ratorium, unchanged.”

Šis laiškas yra parašytas 
šių metų vasario 10 d., kaipo 
atsakymas į lietuvių namų 
savininkų organizacijos pa
geidavimą, kad New Yorko 
legislatūra atnaujintų dar 
vieneriems metams tą įstaty
mą, (morgage moratorium), 
kuris reguliuoja ant namų

Vasario 19 d. Kasmočių sa
lėje pagerbti vietos veikėjai 
Juozas ir Agota Blažoniai, 
sulaukę vedybinio gyvenimo 
35 metų sukakties. Svečių bu
vo apie 150. Sveikino Lažau- 
ninkienė ir Gutauskienė (jos 
buvo svarbiausios rengėjos), 
Alesienė ir Paulukonienė, 
Blažonio seserys, Blažonių 
dukters Elenos uošvis Mr. 
Kenny, dukterys Elena ir 
Marytė, sūnus Jonas, Požie- 
ras, Lažauninkas, Gajauskie-

INCOME TAX
IŠPILDOME

Kurie norite gerai išpildy- 
savo income tax blankus, 

kreipkitės žemiau nurodytu 
adresu:

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

86-56 — 85th St., Woodhaven, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

ti

Tel. GRamarcy 7-7697

Dr. S. CHERNOFF, M.D.
223 Second Avenue, 

! New York, N. Y.
Piėmimo valandos 10—7:30 P.M.
Sekmadieniais 11—1:30 P.M.

Vyrų ir moterų chroniškos 
ligos, odos ir kraujo ligos, krau- 

' jo tyrimo liudijimai vedyboms.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš
lyginimų, plasteriavimą, šaligat
vių cementavima ir Irt. darbus.

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

Geri, pigūs, patogi 
mai. Gerose vietose, 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, I 
ko prašo. Apdraudžia 
rinu) ir žmones.

JCreinkites:. . ’

Joseph Vastu
Real Estate Insun

496 Grand St., Brooklyi
Tel. EVergreen 7-1
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